
 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

NA NAJSMACZNIEJSZE CIASTO WIELKANOCNE I 

NAJSMACZNIEJSZY PASZTET WIELKANOCNY  

Koło Gospodyń 
Wiejskich/ 
Stowarzyszenie 

 
 
 
 
 
 
 

Adres: 

 
 
 

Nazwa banku i 
numer rachunku 
bankowego: 

 

 
 
Osoba do 
kontaktu, telefon 

 

 
Kategoria 
konkursu: 
 

 
 
 

Nazwa 

ciasta/pasztetu:* 

 
 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………. 

(data i podpis osoby zgłaszającej)  
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Oświadczenie 

Oświadczam, że zgłaszane do konkursu ciasto/pasztet* wytworzone 

zostało z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do 

wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych. Nie 

zawiera też toksyn lub innych szkodliwych dla zdrowia i życia 

człowieka substancji 

*Niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………. 

(data i podpis osoby zgłaszającej)  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zgłaszane do konkursu ciasto/pasztet* zostało 

wykonane samodzielnie przez członkinie/członków Koła Gospodyń 

Wiejskich/Stowarzyszenia. 

*Niepotrzebne skreślić 

…………………………………. 

(data i podpis osoby zgłaszającej)  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu  

i akceptuję jego treść. 

 

…………………………………. 
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                                                                          (data i podpis osoby zgłaszającej)  

 

 
 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU  

 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 

1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na 

utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku z udziału w finale 

„Konkursu na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne i najsmaczniejszy pasztet wielkanocny”.  

Niniejsza zgoda:  

- nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  

- dotyczy wszelkich materiałów zdjęciowych i wideo z moim udziałem wykonanych podczas finału 

„Konkursu na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne i najsmaczniejszy pasztet wielkanocny” 

organizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.  

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

           

…………………………..                                                        ………………………………… 

 

                (data)                                                                                                (podpis)  
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                                          KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego; 

2) w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres: sspd2011@interia.pl  lub 

listownie na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu 

Dąbrowskiego, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu 

umieszczenia informacji na stronie internetowej Powiatu Dąbrowskiego 

www.powiatdabrowski.pl oraz profilu Facebook Powiatu Dąbrowskiego,  na stronach 

internetowych gmin z powiatu dąbrowskiego oraz w mediach działających na zlecenie 

Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji projektu pn. 

„Rozwój potencjału kół gospodyń wiejskich w powiecie dąbrowskim”, a po 

zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej 

archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach; 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich 

przetwarzanie jest dobrowolna, jednakże niezbędna do udziału w konkursie.  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………………… 

 

                (data)                                                                                                (podpis)  

 

mailto:sspd2011@interia.pl
http://www.powiatdabrowski.pl/

