allmänna anmälningsvillkor
loppen
•

För samtliga lopp tillämpas SCF:s allmänna regler för motions- och tävlingslopp.
Gå in på scf.se för närmare information.

•

Deltagandet i loppen sker på egen risk vilket innebär att arrangören ej ansvarar
för eventuella skador som kan uppkomma.

•

Se åldersgräns under respektive lopp på goteborgsgirot.se

•

Som deltagare förbinder du dig att följa gällande lagar, trafikregler och reglerna för
Göteborgsgirot. Kontroller görs vid starten och utmed banan. Om överträdelse av
dessa regler sker diskvalificeras berörd cyklist.

•

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra starttider, bansträckningar och klasser.

•

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in ett eller flera lopp om det anses
nödvändigt av säkerhetsskäl eller av händelser som är utanför arrangörens kontroll.
Arrangören är då ej återbetalningsskyldig.

•

Varje deltagare ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och det chip
som används.

•

Hänsyn ska visas mot alla deltagande och medtrafikanter. Funktionärs och
flaggvaktsanvisningar ska följas.

•

Användning av hjälm är obligatoriskt för medverkan i samtliga lopp.

Betalning
•

Din anmälan är bindande.

•

Erlagd avgift återbetalas ej.

•

Betalning sker via kreditkort, Swish, direkt bankbetalning
eller faktura i samband med anmälan.

•

I anmälningsavgiften ingår moms (6%).

Behandling av personuppgifter, namn- och bildpublicering
Göteborgsgirot hanterar dina personuppgifter som du lämnar till oss när du skapar ett
konto till Mina sidor, gör en anmälan till något av våra lopp eller deltar i något av våra lopp.
Uppgifterna är endast den information som du frivilligt uppger.
I samband med EU’s rådande dataförordning (GDPR) äger du som person ett flertal
rättigheter i förhållande till lagring av personuppgifter. Hanteringen sker enligt rådande
lagdirektiv.
•

Göteborgsgirot kommer i samband med din anmälan att behandla och lagra dina
personuppgifter. Läs mer i Göteborgsgirots Personuppgiftspolicy för att se vilka 		
uppgifter vi hanterar samt varför.

•

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part eller leverantör under 		
evenemanget, för att genomföra tjänster så som tidtagning, nummerlappar och 		
administration.
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•

Som deltagare godkänner du att vi publicerar ditt namn och din tid i deltagarlistor.

•

Som deltagare godkänner du att fotas och filmas i samband med loppen.

•

Som deltagare godkänner du att fotografier och TV-inspelningar i vilka du
förekommer får publiceras/tillgängliggöras både som nyhets- och annonsmaterial.

•

När du anmäler dig till Göteborgsgirot accepterar du vidare kommunikation och 		
information från arrangören samt dess partners, via e-post och SMS.

•

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Göteborgsgirots samarbetspartners
för att de i sin tur ska kunna skicka ut riktade erbjudanden och information.

•

Du har möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen)
gällande behandling av personuppgifter.

•

Du har rätt att begära ut information kring lagrade personuppgifter samt rätt att få
dina personuppgifter ändrade eller raderade.

•

Du som är målsman och hanterar anmälan för ett barn samtycker med att vi får
behandla personuppgifter om ditt barn. Detta gäller barn under 16 år.

•

Du har rätt att begära att din information ej publiceras. Meddela oss i så fall genom
vår kontaktinfo på sidan under Kontakt eller till info@goteborgsgirot.se.

•

Vid anmälan av flera personer i grupp genom portal eller såkallad kedjeanmälan är
du ansvarig för dem lämnade uppgifterna samt att alla personer i gruppen innan
deltagande informeras om vilka villkor som gäller.

olycksfall och skada på egendom
Deltagandet i Göteborgsgirot sker på egen risk. Göteborgsgirot ansvarar inte för förlust
eller skada på egendom. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du
tecknar en separat försäkring.

Vid olycksfall gäller följande
Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-950 950. Som deltagare i
Göteborgsgirot är du grundförsäkrad av Folksam genom Svenska Cykelförbundets sanktion
av loppet, läs mer på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/cykel
Om du är medlem i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder i andra
hand idrottsföreningens försäkring in.
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