Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
„NAJPIĘKNIEJ OZDOBIONA POTRAWA”

REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJ OZDOBIONA POTRAWA”
KARTA ZGŁOSZENIA
I. Dane uczestnika konkursu/kierownika drużyny (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
Imię i nazwisko
Nazwa organizacji
Adres
Numer telefonu, e-mail
Wymiar stoiska
II. Informacja o liczbie zgłaszanych potraw
1.

……………………………………..
(miejscowość, data)

2.

3.

………………………………………
(czytelny podpis)

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej
przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Łosicach (adres: 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6, adres e-mail:
powiat@losice.pl, numer telefonu: 83 357 19 29).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@losice.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) prawo
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa w pkt 3.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia w konkursie
przez Starostwo Powiatowe w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice. Może Pani/Pan w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.
UWAGA! Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest warunkiem uczestnictwa konkursu, ponieważ organizatorzy bez
możliwości dostępu do danych osobowych uwzględnionych w karcie zgłoszenia, nie będą mogli przeprowadzić konkursu.

……………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………
(czytelny podpis)

