FELELŐSSÉGVÁLALÁSI NYILATKOZAT
Alulírott………………………………………………………………………………………………
……(név)

anyja neve: …………………………………………………………………
szig. szám: …………………………………………………………………
telefonszám: …………………………………………………………………
e-mail cím:

…………………………………………………………………

születési hely és idő: ………………………………………………………..
járművezetői engedély száma: ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….
(lakcím) alatti lakos
ezennel kijelentem, hogy a Nagy Dániel (kisadózó egyéni vállalkozó, 1121 Budapest,
Agancs

utca

SZOLGÁLTATÓ

18.,

adószám:

az

Euroringen

69721166-1-43),
a

Hyundai

N

továbbiakban
Fastback

SZERVEZŐ

autó

vagy

vezetésére

és

élményautóztatásra szervezett programon (továbbiakban: a program) részt kívánok venni.
Aláírásommal igazolom, hogy tudomásul vettem, hogy a programon mindenki csak
saját felelősségére vehet részt. Nyilatkozom, hogy érvényes „B” kategóriás járművezetői
engedéllyel rendelkezem. Kijelentem, hogy alkohol, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító
szer, továbbá a program biztonságos igénybevételét és a gépjármű, valamint a helyszín
használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer/gyógyhatású készítmény hatása alatt nem
állok.
Nyilatkozom, hogy a szolgáltató által ismeretett program alatt használt jármű,
valamint a szolgáltató által részemre átadott biztonsági eszközök, felszerelések, továbbá a
helyszín megfelelő és biztonságos használatára vonatkozó információkat, szabályokat,
amelyeket megértettem.
Tudomásul veszem, hogy a programnak veszélyei lehetnek és ezen veszélyek
ismeretében veszek részt a programban. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a
programban történő részvétel után a használt gépjárművet, valamint a részemre átadott
biztonsági

eszközöket

sértetlen

állapotban,

szolgáltató vagy KÉPVISELŐJE részére.

haladéktalanul

visszaszolgáltatom

a

Tudomásul veszem, hogy a programban használt gépjárműben, biztonsági
eszközökben,

felszerelésekben,

továbbá a szolgáltató, valamint a helyszín

tulajdonosa/üzemeltetője/jogszerű használója, vagy harmadik személy vagyonában,
az

épületekben,

illetve

az

egyéb

berendezési

és

felszerelési

tárgyakban,

eszközökben általam okozott bárminemű kárért teljes körű felelősséggel tartozom
és kötelezettséget vállalok annak megtérítésére.
Tudomásul veszem, hogy a személyemet vagy a vagyonomat ért, vagy általam
harmadik félnek okozott sérülés vagy kár esetén – ha a sérülés és/vagy kár oka a
fentiektől eltérő használati mód, vagy egyéb olyan használat, amely egyértelműen az én
hibám, illetve nem megfelelő fizikai és/vagy szellemi állapotom következménye – a
szolgáltató, valamint a helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/jogszerű használója, vagy
harmadik személy nem vonható felelősségre.

Az ilyen sérülés és/vagy kár okozásáért a teljes vagyoni és nem vagyoni kártérítési
felelősséget vállalom.

Tudomásul veszem, hogy a programban használt gépjárműnek, biztonsági
eszközöknek és felszereléseknek a nem megfelelő állapotából, meghibásodásából eredő
sérülésért és/vagy kárért a felelősség olyan mértékben terheli a szolgáltatót, amilyen
mértékben azok az okozott sérülés/kár keletkezésében szerepet játszottak.
Tudomásul veszem, hogy a programban történő részvételemről hang-, fénykép-,
video- és egyéb felvételeket kizárólag saját szórakoztatásomra készíthetek vagy
készíttethetek, a felvételek azonban harmadik személy jogait vagy törvényes érdekeit nem
sérthetik.
Vállalom, hogy amennyiben ennek ellenére a szerzői jogai vagy törvényes érdekei
megsértése miatt a jogosult követelést támaszt vagy igényt érvényesít (ideértve a
követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költségeket, kamatot, bírságot és
bármely más fizetési kötelezettséget), a szolgáltatót teljes mértékben kártalanítom.
Nyilatkozom, hogy az általam fent megadott személyes adatok rögzítéséhez és
tárolásához a programban történő részvétel és az esetleges kártérítési, vagy egyéb
törvényes igények érvényesítése céljából önkéntesen hozzájárulok.

Jelen

nyilatkozat

aláírásával kifejezetten elismerem, hogy az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseiről, az abból származó jogaimról és kötelezettségeimről, jogorvoslati
lehetőségeimről, adataim kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről a szolgáltatótól
megfelelő tájékoztatást megkaptam, azokat megértettem.

Örkény,

2019.

……………………………………..hó………………………………………napján

………………………………………………
aláírás

