Załącznik nr 2
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku
Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 04, fax 56 611 09 05
przysiek@kpodr.pl, www.kpodr.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń:
do 31 sierpnia 2018 roku

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie kulinarnym

„Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”
8 września 2018
Dane o zgłaszającym udział w konkursie
imię i nazwisko
(zgłoszenia indywidualne)
nazwa
(koła gospodyń, LGD itp.)
miejscowość,
ulica, nr domu
kod pocztowy

poczta

telefon
wraz z nr kierunkowym

tel. komórkowy

e-mail
Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie i uczestnictwo w konkursie:

imię i nazwisko

e-mail

telefon

Jesteśmy (prosimy zaznaczyć właściwy kwadrat):
osobą indywidualną ….…… 

szkołą ................................................... 

KGW ………………….….… 

przedsiębiorstwem usługowym ............. 

LGD …….....................…… 

inne ....................................................... 

proszę podać podłączane urządzenia elektryczne lub zapotrzebowanie mocy w KW ........................

Potrawy zgłaszane do konkursu (nazwa i krótki opis – maksymalnie 3):
1. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Niniejszym zobowiązujemy się do prowadzenia sprzedaży oraz nieodpłatnej lub odpłatnej degustacji
zgłoszonych do konkursu potraw na stoisku podczas trwania festynu.
Uwagi
z Organizatorzy zapewniają:
– miejsce w namiocie o wymiarach 2x4 m,
– stół do przygotowania potrawy, stolik do prezentacji potrawy (1,2 x 0,6 m) oraz 4 krzesła,
– przyłącze elektryczne 230 V.
z Organizatorzy nie zapewniają kuchenek gazowych i elektrycznych ani przedłużaczy.

z Prosimy, aby nie planować pobytu na stoisku więcej niż 4 osób.
z Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stosowania urządzeń i przewodów elektrycznych zgodnie
z normami i przepisami BHP.

Niniejszym potwierdzamy warunki uczestnictwa.

……………………………………..
Pieczątka firmy

Kontakt:

…………………………………………
Data i podpis zgłaszającego

Marek Radzimierski – tel. 56 611 09 22
Marta Lewandowska – tel. 56 611 09 10
sekretariat KPODR – tel. 56 611 09 04

Akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych
w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie kulinarnym.
……………………………………………
(data i podpis)
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie w celach przesyłania treści marketingowych o organizowanych imprezach
wystawienniczo-targowych na adres lub e-mail podany w formularzu zgłoszenia.
…………………………………………….
(data i podpis)
Ponadto, wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego na filmach, nagraniach i fotografiach
podczas uczestnictwa w festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni”, a publikowanych na stronie kpodr.pl, portalu
społecznościowym Facebook i YouTube oraz publikacjach KPODR w Minikowie zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.),
zrzekając się jednocześnie wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.
………………………………………..
(data i podpis)
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
89-122 Minikowo, tel. +48 52 3867214, mail: sekretariat@kpodr.pl,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod
adresem poczty elektronicznej roman.gibaszek@kpodr.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
4) podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
5) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane,
6) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,
7) dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgód (przez wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora danych (pkt 1) spod adresu, którego
zgody dotyczą,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

