
       

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”,  
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu kulinarnego – Letnie orzeźwienie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UDZIAŁU W KONKURSIE KULINARNYM – LETNIE ORZEŹWIENIE 

Zgłaszam swój udział w Konkursie Kulinarnym – Letnie orzeźwienie 

DANE UCZESTNIKA  

Imię i nazwisko 
 

Adres 
 

telefon 
 

e-mail 
 

 

I. Nazwa potrawy/ciasta/deseru: 

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

 

Składniki: 

................................................................................................................................................................... 

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

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

................................................................................................................................................................... 

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

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

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

Sposób wykonania: 

.................................................................................................................................................................. 

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

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

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 

 

Szacunkowy czas przygotowania: 

................................................................................................................................................................... 

 

Związek i wykorzystanie produktów lokalnych w potrawie zgłoszonej do konkursu: 

.................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................. 

 

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKŁADNY PRZEPIS NA POTRAWĘ/CIASTO/DESER  

ORAZ FOTOGRAFIĘ WYKONANEJ POTRAWY 

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 6 do 24 LIPCA 2020 r. na adres 

mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl  

..…………………………………………………….                                     
(data i podpis uczestnika konkursu) 

 

mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl
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Klauzule RODO dotyczące zgłoszenia do udziału w Konkursie Kulinarnym – Letnie Orzeźwienie 

 Wypełniając formularz zgłoszeniowy udziału w ww. konkursie przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na: 

I. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z 

siedzibą w Kornelówce, Kornelówka 41, 22-424 Sitno; 

2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres email: biuro@lgdziemiazamojska.pl lub 

pisemnie na adres korespondencyjny:  Biuro LGD „Ziemia Zamojska”  Kornelówka 41, 22-424 Sitno 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

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 takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

str.1), zwane dalej „rozporządzenie 2016/679)”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie 

odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z 

powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

4. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w p.I.3 będą przetwarzane przez administratora danych w 

celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt. 1 w zw. Z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wpieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1822). 

II. Przyjmuję do wiadomości, że : 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres email: info@arimr.gov lub pisemnie na 

adres korespondencyjny centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 

adres email: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2; 

4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

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 takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

str.1), zwane dalej „rozporządzenie 2016/679)”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie 

odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z 

powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w p.II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w 

celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt. 1 w zw. Z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wpieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1822). 

III. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie; 

2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres email: wbwp@lubelskie.pl  lub pisemnie 

na adres korespondencyjny ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin; 

mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl
mailto:iod@arimr.gov.pl
mailto:wbwp@lubelskie.pl
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3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 

adres email: iod@lubelskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2; 

4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

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 takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

str.1), zwane dalej „rozporządzenie 2016/679)”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie 

odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z 

powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w p.I.8 będą przetwarzane przez administratora danych w 

celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt. 1 w zw. Z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wpieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1822). 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych): 

1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, 

np. dostawcom wsparcia informatycznego 

2. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres 

realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania. 

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez 

administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 

przeprowadzenia archiwizacji. 

3. Danae osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia 2016/679 tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III oraz nie 

krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. 

4. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679. 

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 przysługuje mi 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

B. Klauzule zgody 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzania ww. konkursu w LGD 

Ziemia Zamojska. 

2. Przekazuję prawo na rzecz organizatora do publikacji prac i wizerunku w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych 

przez organizatora bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. 

…………………………………………………………………………….. 

(Data i czytelny podpis) 

 

mailto:iod@lubelskie.pl

