Konkurs na
„NAJLEPSZY PRODUKT LOKALNY”
Karta zgłoszenia
Nazwa
produktu
Hasło
promocyjne
produktu
Logo
produktu
Kategoria
Autor
Kontakt
Opis produktu

Mile widziane zdjęcia (maks. 3 szt.)
Kartę zgłoszenia można złożyć osobiście, do 4 września 2018r. w Kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 10 lub - lub na adres: e-mail:
promocja@gorakalwaria.pl
Gotowe produkty należy dostarczyć, jeśli to konieczne - po wcześniejszych ustaleniach
indywidualnych, dnia 9 września 2018 r. w godzinach 10.00 - 11.00 do namiotu Gminy Góra
Kalwaria na Dożynki w Sobikowie.
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu Najlepszy Produkt Lokalny
i akceptuję jego warunki.
......................................................
(data i podpis zgłaszającego)

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko,
informacje zawarte w opisie zgłoszenia i wizerunek (zdjęcia) na stronach internetowych m.in.
gminy www.gorakalwaria.pl, www.facebook.com/gminagorakalwaria/, w lokalnej prasie i
mediach, w broszurach i artykułach, promujących Konkurs Najlepszy Produkt Lokalny
.....................................................
(data i podpis zgłaszającego)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia
do Konkursu na Najlepszy Produkt Lokalny dla potrzeb niezbędnych do realizacji
postępowania konkursowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
.....................................................
(data i podpis zgłaszającego)
KLAUZULE INFORMACYJNE DLA zGŁASZAJĄCEGO podane zgodnie z wymogami art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej RODO
1

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym niniejszym formularzem jest dobrowolne. Wynika
z potrzeb realizacji Konkursu.

2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą
Góra Kalwaria ul. 3-go Maja 10, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy.

3

W Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria został powołany inspektor ochrony danych (IOD). Kontakt z
inspektorem ochrony danych: iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26.

4

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu
przeprowadzenia konkursu.

5

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

6

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

7

Posiada Pani/pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich
sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do cofnięcia zgody.

8

Posiada Pani/pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

