
 
 

 
 
 

    

 
 

 
  

Załącznik nr 1 Regulaminu Mistrzostw Szkół Gastronomicznych w grillowaniu karpia 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych w grillowaniu karpia 

(DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ) 

 

1. Dane szkoły (nazwa, adres, nr telefonu, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Dane nauczyciela zgłaszającego ekipę konkursową (imię i nazwisko, nr telefonu,  

e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Dane uczestników konkursu  - 2 osoby (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail): 

 

 Kapitan:……………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Nazwa dania konkursowego: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez organizatora  mojego wizerunku 

utrwalonego podczas Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych w grillowaniu karpia w materiałach 

promocyjnych oraz na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych organizatora w 

celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych dotyczących działalności organizatora. Zezwolenie 

jest nieodpłatne i obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych 

materiałach nie noszących cech utworu zgodnie w ww. celem, na dowolnym polu eksploatacji i nie 

jest ograniczone terytorialnie. Zezwolenie następuje na czas nieoznaczony, konieczny do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na organizatorze. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać. 

 

 

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

/Data i czytelny podpis                     /Data i czytelny podpis                            /Data i czytelny podpis 

nauczyciela/                                       uczestnika/                                                  uczestnika/ 

 

Zgodnie z rozporządzeniem PE 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) podaje się do wiadomości nauczyciela i 

uczestnika, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Karpia, 

32-640 Zator, ul. Rynek 2,  tel. 33 8410 584 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją operacji 

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i 

Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: Koszty bieżące i aktywizacja. Podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) i f) rozporządzenia 

ogólnego i jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze i do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 



140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861), 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom publicznym 

uprawnionym do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania 

w sprawie potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, 

ewaluacji, kontroli i audytu, w szczególności, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, Samorządowi 

Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-17 Kraków  oraz specjalistycznym 

podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty na zlecenie tych 

podmiotów, osobom/ podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, np. przy 

usługach doradczych, w tym księgowych, przy usługach informatycznych, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji 

obowiązków prawnych Administratora oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku, 

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do 

umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w wydarzeniu, 

6. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, 

7. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

 

 

 

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

Przyjmuję do wiadomości                 Przyjmuję do wiadomości                     Przyjmuję do wiadomości 

treść klauzuli informacyjnej  treść klauzuli informacyjnej     treść klauzuli informacyjnej 

RODO    RODO         RODO   

/Data i czytelny podpis                     /Data i czytelny podpis                            /Data i czytelny podpis 

nauczyciela/                                       uczestnika/                                                  uczestnika/ 

 

 

 


