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Teilnahmebedingungen 

1. Hinweise zur Fotoerstellung und -nutzung

Der Deutsche Olympische Sportbund e.V. dokumentiert die Veranstaltung mit Film-, Foto- 

und Tonaufnahmen für Zwecke der Berichterstattung und des Marketings und verwertet 

diese im Nachgang in diversen Medien, wie etwa Rundfunk, soziale Medien, 

Internet/Webseite sowie in Pressemitteilungen, Newslettern, Broschüren und 

Printprodukten. Mit Ihrer Anmeldung und der Teilnahme an der Veranstaltung bestätigen 

Sie, über diese Dokumentation der Veranstaltung informiert zu sein.  Wollen Sie diese 

Foto-, Film und Tonaufnahmen mit Ihrer Beteiligung nicht, teilen Sie das bitte vor Ort dem 

Fotografen/zuständigen Personen mit. Im Falle einer Anmeldung weiterer 

Teilnehmer/innen bestätigen Sie ebenfalls, diese Personen hierüber informiert zu haben. 

Unsere Hinweise zum Datenschutz mit dem Hinweis auf Ihr Widerspruchsrecht finden Sie 

hier. Diese Hinweise stellen wir Ihnen auf Nachfrage auch gerne per Post oder E-Mail zur 

Verfügung. 

2. Haftung

Der DOSB haftet gegenüber den Teilnehmern nur im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen, soweit der Schaden auf grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten 

eines Mitarbeiters oder eines Erfüllungsgehilfen des DOSB beruht und es sich um einen 

typischen Schaden im Rahmen des Vorhersehbaren handelt. Sollten Veranstaltungen 

verspätet beginnen oder eine Absage erfolgen, wird keine Haftung übernommen oder 

Schadensersatz geleistet. Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten nicht bei einer 

Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, im Falle der Übernahme einer Garantie oder 

bei gesetzlich angeordneter Haftung. 

https://meetingmasters.events/moreEvent-dsj/public/overview?iframe=


 
Warunki uczestnictwa 
 
 
1. Uwagi dotyczące wykonywania i wykorzystania fotografii 
 
Stowarzyszenie  Der Deutsche Olympische Sportbund e.V. (DOSB – Niemiecki Olimpijski 
Związek Sportowy) dokumentuje imprezę w formie zapisów filmowych, fotograficznych i 
dźwiękowych dla celów sprawozdawczości i marketingu i wykorzystuje je następnie w 
różnych mediach, takich jak radio, media społecznościowe, Internet/strona www. oraz w 
komunikatach prasowych, newsletterach, broszurach i drukach. Poprzez swoje zgłoszenie i 
udział w imprezie potwierdzają Państwo, że zostali Państwo poinformowani o dokumentacji 
imprezy. Jeśli nie życzą sobie Państwo tych zapisów filmowych, fotograficznych i 
dźwiękowych z Państwa udziałem, proszę o tym poinformować na miejscu 
fotografa/właściwą osobę. W przypadku zgłaszania innych uczestników, potwierdzają 
Państwo również, że poinformowali Państwo o tym te osoby. Nasze informacje dot. ochrony 
danych z informacją o Państwa prawie do odmowy znajdą Państwo tutaj. Na życzenie 
chętnie udostępnimy Państwu te informacje również pocztą lub pocztą elektroniczną. 
 
 
2.Odpowiedzialność 
 
DOSB ponosi odpowiedzialność wobec uczestników tylko w ramach regulacji ustawowych, 
jeśli szkoda wynika z rażącego zaniedbania lub celowego działania pracownika lub 
przedstawiciela DOSB i chodzi o typową szkodę w przewidywalnych ramach. W przypadku 
opóźnienia rozpoczęcia lub odwołania imprezy DOSB nie ponosi odpowiedzialności ani nie 
wypłaca odszkodowań. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w 
przypadku uszkodzenia ciała, utraty życia czy uszczerbku na zdrowiu, w przypadku przejęcia 
gwarancji lub odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. 
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