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Karta Zgłoszenia 

Konkurs Potraw Regionalnych Online na najlepszą potrawę regionalną w 2020r. 

o nagrodę Wójta Gminy Trawniki 

 

  Data konkursu: 26.07.2020r.                         Termin zgłoszeń do:  18.07.2020r. 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………. 

2. Adres…………………………………………………………………….. 

3. Numer telefonu, adres e-mail……………………………………………. 

4. Nazwa potrawy konkursowej …………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Składniki: 

…………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………….                             

Opis przygotowania 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………   

Informacje o potrawie – tradycja i pochodzenie 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Przesłanie zdjęcia na adres mailowy: gok100@poczta.onet.pl  do dnia:   

 

 Zapoznałem(łam) się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez organizatorów wyłącznie do celów konkursu ( w tym publikacji prasowych i 

internetowych)  oraz w celach promocyjnych związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w 

Trawnikach, zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.)  
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie udziału w konkursie  jest dobrowolne, ale 

niezbędne do przeprowadzenia konkursu . 

Ja niżej podpisana/podpisany Oświadczam, że:                                                                                

(* w przypadku wyrażenia zgody należy zakreślić pole  □)     

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia 

konkursu* .        

□  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku  poprzez umieszczenie zdjęć w celu informacji i 

promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach*: 

□ na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach* 

□ na portalu społecznościowym Facebook* 

□ w materiałach promocyjnych, folderach, ulotkach i wystawach promujących działalność 

Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach *                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                    ……………..............................................                                                                                                                 
                                                                                                                          data  i podpis   

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Trawnikach – szczegółowe informacje na str. 2. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Trawnikach . 

 
 Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że : 

1)Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, 21-044 Trawniki 604 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych  

Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach. Podstawą prawną upoważniającą Gminny Ośrodek Kultury w 

Trawnikach do operacji na zbiorze danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda 

rodzica/prawnego opiekuna,  dane te  nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. 

3) Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych. 
4) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są 

przetwarzane. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do 

wniesienia sprzeciwu,  prawo do bycia zapomnianym oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z 

obowiązujących przepisów prawa. 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej na piśmie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO , gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie udziału w konkursie  jest dobrowolne, ale 

niezbędne do przeprowadzenia konkursu . 


