Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu „Tradycyjny, polski stół wigilijny”

Formularz zgłoszeniowy w Konkursie
„Tradycyjny, polski stół wigilijny”

I.

Dane uczestnika

1.

Imię i nazwisko Uczestnika:

2.

Miejscowość zamieszkania:

3.

Rok urodzenia*

4.

Dane kontaktowe: Adres e-mail oraz numer telefonu:

*w celu potwierdzenia pełnoletności uczestnika

II.

Treści zgód i oświadczeń

1.

Świadomie

i

dobrowolnie

wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

zgodnie

z

przepisami

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 r. str. 1) dalej jako RODO przez Organizatora
Konkursu moich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym formularzu, w
celach związanych ze zgłoszeniem i udziałem w ww. Konkursie, zgodnie z Regulaminem
Konkursu.
2.

W przypadku gdy zostanę laureatem Konkursu wyrażam zgodę na udostepnienie i przetwarzanie
danych dotyczących adresu doręczenia przyznanej nagrody.

3.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora zgłoszonych Prac
Konkursowych w zakresie fotografii w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych,
w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora w zakresie
wykonywania jego zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym w szczególności w zakresie
prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów
rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych
i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 10 lutego 2017r.
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2020 r., poz. 481, z późn. zm.) oraz danych

1

osobowych identyfikujących jako autora zgłoszonych Prac konkursowych w zakresie:
imienia i nazwiska i miejscowości zamieszkania.
4.

Oświadczam, że:
1)

zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich
danych osobowych przez Organizatora zawartej w § 12 Regulaminu Konkursu.

2) zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Tradycyjny, polski stół wigilijny”
i w pełni go akceptuję,
3) zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe nie były kiedykolwiek publikowane i nagradzane i są
wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia
odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych zgłoszonych przeze mnie Prac
konkursowych,
4) zgłoszone do Konkursu Prace są wynikiem mojej indywidualnej twórczości i przysługuje mi do
nich pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób
trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

*w celu potwierdzenia pełnoletności uczestnika

……………………………………………………..

……………………………………………………

Miejscowość, data

podpis Uczestnika Konkursu

III. Wykazy o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Konkursu
1.

Wykaz potraw znajdujących się na fotografiach zgłoszonych do Konkursu
Lp.

Nazwa potrawy

2

2.

Wykaz produktów regionalnych wyprodukowanych w Polsce, posiadających certyfikaty
i/lub

oznaczenia

których

lista

znajduje

się

na

stronie

internetowej:

https://www.polskasmakuje.pl/jakich-cetryfikatow-szukac/, użytych do przyrządzenia potraw
znajdujących się na fotografiach zgłoszonych do Konkursu
Lp.

Nazwa produktu

certyfikat i/lub oznaczenie
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……………………………………………………..

……………………………………………………

Miejscowość, data

podpis Uczestnika Konkursu
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