
 

 

      
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

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

Operacja pod nazwą: „Ale ciacho – skoroszyckie wypieki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

 

                                   

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
w Konkursie „Ale ciacho- skoroszyckie wypieki” 2018 

 
 
Imię i Nazwisko: ............................................................................................……………………………………………... 
 
Adres: 
Miejscowość …………………….................................................................................…………………………………………. 
ulica / nr domu ..................................................................................................…………………………………………… 
telefon kontaktowy ............................................................................................................…………………………… 
 
Nazwa ciasta 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
1. Oświadczam, iż ciasto zostało przygotowane w sposób higieniczny z produktów nie zagrażających życiu  

i zdrowiu człowieka. 
2. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję podane warunki oraz wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą               
w Sidzinie „Ale ciacho-skoroszyckie wypieki”  

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

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie  

danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, w tym również 

wizerunku  utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie „Ale ciacho-skoroszyckie wypieki” w celu umieszczenia 

na:  

Stronie internetowej www.skoroszyce.pl 

Portalu społecznościowym Facebook (Fanpage Gmina Skoroszyce ), 

w Kronikach Pamiątkowych  Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce udostępnianych do wglądu osobom 

zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez OKGS, 

Przetwarzanie Pani/Pana danych (imię i nazwisko, miejscowość, nr tel.) w ramach udziału                                        

w konkursie „Ale ciacho-skoroszyckie wypieki” obejmuje: wpis na listę startujących w Konkursu; pisemne 

potwierdzenie odbioru produktów, nagrody / nagród w przypadku wygranej; przekazanie potwierdzenia odbioru 

nagród instytucjom publicznym lub/i społecznym (urzędy, stowarzyszenia), które nagrody ufundowały 

 

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

         Miejscowość, data          Podpis 

 

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL)  poinformowano mnie, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Ośrodek Kultury w Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie,     
Plac Elsnera 16, 48-320 Skoroszyce,  zwany dalej OKGS. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie możliwy 
jest pod numerem nr tel. 510 049 111.  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu udokumentowania i promocji Konkursu „Ale ciacho- 
skoroszyckie wypieki” organizowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie i nie 
będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.; 

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia,  prawo do sprzeciwu, 
zażądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony Danych)  
6. Podanie Ośrodkowi Kultury Gminy Skoroszyce  danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

niewyrażenie zgody lub cofnięcie zgody może uniemożliwić  [mi]  wzięcie udziału  
w Konkursie. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu pisemnego cofnięcia zgody.  
                                                                                                                                                                                                                

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

         Miejscowość, data          Podpis 

                                                                                          

 


