
Zkušební jízda s vozy Mercedes-Benz.
podmínky účasti a prohlášení jezdce

Podmínky účasti zkušební jízdy:
1) Držení pLatného řidičského průkazu a souhlas s jeho předložením k nahlédnutí zaměstnanci firmy Mercedes-Benz

CENTRUM Moravia S.LO. Česká republika, S.1".O.(dále jen "zaměstnanec" nebo CM),
2) dodržování pokynů zaměstnance,
3) převzetí veškerých závazku za způsobené škody a dalších následků v případě závažného porušení pokynů

zaměstnance a zejména platných právních předpisu,
4) ručení firmou Mercedes-Benz, CENTRUM Moravia S.f.O. jako pořadatele za škody pouze do výše sjednaného

pojistného (vždy spoluúčast 50.o00,-Kč za každé poškozené vozidlofirmy Mercedes-BenzCf.Nl'Rt.lřvl Moravia
S.LO.).

Prohlašuji tímto, že:
I) jsern-bylseznámen v plném rozsahu s pokynypro zkušební jízdu vozidla,
2) jsembyl seznámen s obsluhou a technickými parametry potřebnými pro řízení vozidla,
3) jserrtzpůsobilý křizeni motorových vozidel spřihlédnutim rk charakteru vozidla a oprávněn k jeho řízení dle

přísfušných právních předpisu,
4) se této zkušební jízdy zúčastňuji plně na vlastní zodpovědnosta nebezpečí,
5) odpovídám za veškeré škody pro případ havárie čí jiné obdobné události, a to způsobené zejména sobě, na vozidle í

majetku dalších osob, v případě nedodržení zde uvedených podmínek,
6) v-připadě nehody nebo havárie na pozemní. komunikaci přivolám Policii ČR a zaiistímscpsánt protokolu, v případě

nehody nebo havárie mimo pozemní komunikaci se podrobím lékařskému odběru kr~e na alkohol a jiné omamné
látky. Policejní protokol nebo lékařská zpráva o odběru krve na alkohol jsou pojistnou podmínkou pojišťovny
Ailianz,

Jsem srozuměn/a s tím, že pořadatel, ani jeho zaměstnanci, zástupci či dodavatelé nencsou zodpovědnost za žádné škody,
stížnosti, soudnířízeni a pohledávky v souvislosti se ztrátou, poškozením, ubllženim na zdraví a smrtí. které způsobím svou
vlastní.nedbalostí nebo svévolným chováním při řízeni nebo při účastech na dalších částech programu. Přijímám na sebe
zodpovědnost za jakýkoliv dopravní přestupek, kterého se dopustím na veřejných komunikacích v průběhu testování vozů
v rámci výše uvedené akce.

Udělení-souhlasn.ke zpracováuí.osobnlch údajů

Uděluji souhlas ke zpracovániveškerých svých osobních údajů uvedených na tomto dokumentu. Pod pojmem zpracovávání
osobních údajůdle této smlouvy se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písmo e) zákona Č. 10 112000 Sb., o
ochraně osobních údajů a6 změně některých zákonu.

Dále .souhlaslm s tím, aby:

Clvlzpracovával osobní údaje pro svoje potřeby,
CM.zpracovávalosobhí údaje zaúčelem jejich zpřístupňování pouze importérovi Mercedes-Benz Česká Republika
s,r.o., popř. lcasingové společnosti Mercedes-BenzFinancial Services S.r.O., kontrolním orgánům koncernu Daimíer
ve Spolkové republice Něrnecko a třetím subjektůmpro marketingové zpracování.

Dále souhlasím s tÍm,že CM je. při zpracovávání osobních údajů oprávněna fl1éfosobní údaje zasílat všem subjektům
\lvedenýrnv.tomto článku v elektronické formě. Odvolám-li svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, je CM oprávněn
irrformovat o odvolání tohoto souhlasu všechny subjekty uvedené v tomto článku.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem byl upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o mně vede CM, a o
dalších mých právech vyplývajíclch z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Dále
souhlasím ~ tím, že svůj souhlas se zpracováváním osobníchúdajů můžu odvolat pouze písemně.
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