KONKURS KULINARNY „POŁCZYŃSKIE EKO-SMAKI”
Dnia 04.08.2019 r. Połczyn-Zdrój

KARTA ZGŁOSZENIA PRODUKTU
(dla jednego produktu)

I. DANE PRODUCENTA(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)
1. Imię i nazwisko zgłaszającego…….…………………………………………………………
2. Nazwa firmy (jeśli dotyczy)…………. ………………………………………………………
3. Adres…………………….……………………………………………………………………
4. Numer telefonu, e-mail ……..………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów moich danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U.101/2002 poz. 926)

………………………..
Data

……………………………………
Podpis

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać na adres:
Centrum Kultury w Połczynie - Zdroju, u.Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój, e-mail:
kontakt@ckpolczyn.pl
Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa 29 lipca 2019 roku. O terminie
zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego albo potwierdzenia nadania e-maila.

II. DANE O PRODUKCIE
Do konkursu powinien być zgłoszony produkt wytwarzany przy użyciu surowców będących „darami lasu” (runo leśne,
grzyby, mięso z dziczyzny) lub “darami działek”. Przez produkt rozumiemy potrawy lub przetwory, które są
przeznaczone do bezpośredniego spożycia.

1. Kategoria produktu:
- dania mięsne
(UWAGA: warunkiem przystąpienia do konkursu w tej kategorii jest posiadanie przy sobie świadectwa przydatności do
spożycia mięsa użytego do potrawy wydane przez lekarza weterynarii lub pokwitowanie miejsca zakupu mięsa)

- deser y

- przetwory

2. Nazwa produktu

……………………………………………………………………………

3. Opis produktu(cechy charakterystyczne, właściwości fizyczne, organoleptyczne itp.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Skład produktu(pochodzenie i charakterystyka surowców):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Z czego wynika oryginalność i związek z regionem
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Opis metody produkcji(metoda wytwarzania wskazująca na specyficzny charakter produktu)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Skala produkcji oraz obszar sprzedaży zgłoszonego produktu

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. Inne informacje o produkcie
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przygotowane przeze mnie potrawy zachowują pełną
przydatności do spożycia, a także,
zostały przygotowane
z poszanowaniem zasad higieny i nie zagrażają życiu oraz zdrowiu innym
osób, które będą je spożywać.

………………………………………..

……………………………………

Miejscowość, dnia

Imię i nazwisko

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jest Administratorem Twoich danych osobowych, z którym

możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@ckpolczyn.pl; lub pisemnie na adres ul Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój.
2. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje
dane:
a) W celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, prowadzenia promocji wydarzenia
oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. a RODO):
b) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
3. Prawo do sprzeciwu

a) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje
dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
b) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia promocji wydarzenia. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

4. Okres przechowywania danych

a) Twoje dane osobowe wynikające z wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
będą przetwarzane do końca bieżącego roku podatkowego.
b) Dane przetwarzane dla potrzeb promocji turnieju oraz informowania o okazjach lub
wydarzeniach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania
w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia startu w zawodach.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy formularza podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany,
z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane [podane w niniejszym formularzu]. Decyzje
podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na nadanie numeru startowego,
zakwalifikowanie do kategorii.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich
danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech. Podejmowanie decyzji w sposób
zautomatyzowany do celów nadania numeru startowego, zakwalifikowania do kategorii o dbywa
się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
8. Udostępnienie danych

Pani/Pana dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu
właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym
w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firmie realizującej zapisy do turnieju i usługi pomiaru
czasu oraz opracowanie wyników biegu, firmie realizującej utrwalanie wizerunku i prowadzeniu
promocji wydarzenia.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólną klauzulą informacyjną i wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym przez C
 entrum Kultury w Połczynie-Zdroju z siedzibą ul. Wojska Polskiego
54, 78-320 Połczyn-Zdrój, w celu i zakresie n
 iezbędnym do przeprowadzenia konkursu
kulinarnego pn. “Połczyńskie EKO-smaki”, prowadzenia promocji tego wydarzenia oraz
informowania o jego wynikach.

……………………………………

………………………………………

(Miejscowość, dnia)

(Imię i nazwisko uczestnika)

