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Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu kulinarnego na najsmaczniejszy sękacz 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SĘKACZ I SPÓŁKA 

1. Oświadczam, że udział w konkursie podejmowany jest w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej 

TAK*   NIE*   NIE DOTYCZY* 
*) właściwe zaznaczyć 

 

2. Dane personalne osoby zgłaszającej (osoby indywidualne) 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………… 

Kontakt (tel., e-mail) …………………………………………………………………….… 

 

3. Pełna nazwa firmy/organizacji/stowarzyszenia itp. 

adres/NIP (wypełnić jeżeli dotyczy) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Osoba upoważniona do odbioru nagrody: 

Imię i Nazwisko: .………………………………………………………………………….. 

Odbiór nagrody nastąpi po złożeniu upoważnienia oraz okazaniu dokumentu tożsamości. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu konkursu kulinarnego na 

najsmaczniejszy sękacz i akceptuję jego treść . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu uczestnictwa  

w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszy sękacz podczas trwania imprezy Sękacz i spółka  

oraz przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość) w celu  utrwalenia  

 i wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych przez  Muzeum 

Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo 

 

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

                       (data, podpis) 

 

Czytelnie wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać  na adres e-mail: mkl.oswiata@gmail.com 

lub listownie na adres: Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo, do dnia 

24.06.2019 r. 
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klauzula informacyjna 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej, ul. 

Portowa 1, 11-600 Węgorzewo; 

2) Inspektorem ochrony danych w Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 

Węgorzewo jest Pan Mateusz Brocki, e-mail: brocki@togatus.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w konkursie 

kulinarnym na najsmaczniejszy sękacz podczas trwania imprezy pt. Sękacz i spółka. 

Dzień z kulinariami regionalnymi, utrwalenia i wykorzystania wizerunku  w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych na podstawie. art.6 ust.1 pkt. a  unijnego rozporządzenia 

RODO       

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: brak  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów realizacji 

zadania, a następnie archiwizowane. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

RODO.; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości wzięcia udziału w konkursie . 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania.  

 

                     

      ………………………………………………. 

           Data i czytelny podpis 

 

 


