
 

 

                                                                                               
 

 

          Nr zgłoszenia……………………………………………                                                                                              

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

W KATEGORII: WINA / NALEWKI / MIODY PITNE 

VI KONKURSU NALEWEK I WIN DOMOWYCH — SMOŁDZINO 2019r–O MIANO TRUNKU, PRODUKTU 

LOKALNEGO GMINY SMOŁDZINO. 

1.Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.Przynależność do Stowarzyszenia TAK / NIE,  INNA ORGANIZACJA………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Kontakt tel………………………………………………………email…………………………………………………………………….. 

5.Nazwa zgłaszanego produktu………………………………………………………………………………………………………….. 

6.Podstawowe składniki  i ogólny opis sporządzenia…………………………………………………………………………. 

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

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

7.Rok sporządzenia i pochodzenie składników…………………………………………………………….………………………. 

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

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

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Nalewek i Win, oraz wyrażam zgodę na 

udostępnienie moich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby akcji promocyjnej konkursu 

zgodnie z RODO. Produkt wyprodukowany domowym sposobem z alkoholu wiadomego pochodzenia 

z legalnego źródła i ponoszę pełną odpowiedzialność , produkty naturalne a produkt nie jest 

sprzedawany  tylko do degustacji domowej. 

Data                                                                                                               Podpis                                                                  

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

 



 

 

                                                                                               
 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej 

Słowiniec ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino. 

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) 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). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem 

przygotowania, zawarcia i realizacji/wykonania umowy lub udziału w konkursie. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji/wykonania 

umowy, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń. 

6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych 

osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki 

Wiejskiej Słowiniec ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

        ……………………………… 

                   Data i Podpis 

 


