SPLOŠNI POGOJI
S podanim soglasjem potrjujem, da sem seznanjen s projektom »S srcem pri teku« (ki poteka kot ena
od promocijskih aktivnosti v okviru »Volkswagen Ljubljanskega Maratona«), ki predstavlja pretvorbo
kinetične energije v električno energijo s pomočjo tekaške steze, z namenom promocije električnega
vira energije in zbiranja energije v dobrodelni namen ter z namenom promocije »Volkswagen
Ljubljanskega Maratona« ter sponzorja dogodka družbe Volkswagen ter podajam
SOGLASJE
podjetju Volkswagen in izvajalcu promocije družbi Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 39, 1000
Ljubljana, da uporabi moje osebne podatke izključno za informiranje o dogodku na katerega se
prijavljam in da me pri uporabi take tekaške steze, pripravi na uporabo ter pri sestopanju s same
tekaške steze audio-vizualno snemajo ter tako narejene posnetke ali njihov izsek brezplačno ter
krajevno in časovno neomejeno (v izvirni ali predelani obliki) uporabijo v promocijske namene z:
-

-

objavami na različnih družbenih omrežjih, zlasti npr. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram,
itd., tudi s pomočjo t.i. neposrednega prenosa, kar pomeni, da se snemanje neposredno
prenaša in objavlja na spletu;
objavami na svoji spletni strani in/ali na spletni strani vseh sodelujočih pri pripravi in izvedbi
»Volkswagen Ljubljanski Maraton« ali televiziji,
morebitnimi objavami v reportažah ali spotih,
uporabo v okviru različnih predstavitvenih filmov, npr. za festivale, koncerte, nove oglasne
akcije, itd.

Hkrati potrjujem, da uporabljam tekaško stezo na lastno odgovornost in željo ter da sem popolnoma
zdrav in psihofizično sposoben za uporabo tekaške steze ter da nisem pod vplivom nobenih
psihofizičnih substanc, ki bi kakorkoli lahko vplivale na varnost uporabe tekaške steze in da mi je v
celoti in do popolnosti bila razložena uporaba tekaške steze ter sem v celoti seznanjen s pravilno ter
varno uporabo tekaške steze.

Podatki zbrani v okviru predmetnega soglasja o imenu, priimku, naslovu in e-mailu bodo shranjeni
zgolj v zgoraj navedene namene ter ne bodo objavljeni.
Agencija 101 d.o.o. se obvezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke varovala skladno z veljavno
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov na področju Republike Slovenije, zlasti z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

