FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU KULINARNEGO NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW REGIONALNYCH

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:
Numer telefonu:

1.

Nazwa dania:

2.

Krótki opis potrawy

3.

Jakie produkty lokalne zostały wykorzystane do wykonania dania?

(np. historia przepisu lub jego źródło, anegdoty lub historie związane z daniem, związek z regionem, uzasadnienie dlaczego
jest wyjątkowe i zasługuje na nagrodę)

…………………………………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………………..
Podpis uczestnika / opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:
1.

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Bartoszem Mendykiem – iod@drmendyk.pl oraz Dyrektorem GBP w Czarni - Dorotą
Jolantą Młynarską – za pośrednictwem poczty elektronicznej: dyrektor@bibliotekaczarnia.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu.
4. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem
nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.
5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO na
potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu.
Będziemy publikować imię i nazwisko, wiek oraz pracę konkursową wybranych uczestników
w Konkursie, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz jej fanpage’ach w
mediach społecznościowych.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody
nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed
jej cofnięciem.
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy
konkursowej w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą przekazywane poza EOG.

