Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „MÓJ PRZEPIS NA DOMOWY CHLEB”

Zgłoszenie udziału w konkursie „MÓJ PRZEPIS NA DOMOWY CHLEB”

Nazwa produktu
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Miejscowość
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Przepis (składniki + szczegółowy sposób wykonania)

Źródło pochodzenia przepisu

Informacje dodatkowe, np. historia związana z przepisem, opis walorów zdrowotnych
chleba i inne ciekawe informacje związane z przepisem

Oświadczam, że:
 zapoznałem/ -am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia,
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora,
zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.),
dla potrzeb realizacji Konkursu, włącznie z ujawnieniem ich w mediach,
 wyrażam zgodę na rozpowszechnienie moich danych osobowych oraz prac
nadesłanych na powyższy Konkurs, na potrzeby reklamy Konkursu.

………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
www.powiatstrzelecki.pl
tel. 77 440 17 13
Informacje Organizatora niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania
danych osobowych Uczestników:
1. Administratorem danych jest Organizator mający siedzibę w Strzelcach Opolskich
47-100 przy ul. Jordanowskiej 2.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych, poprzez email iod@powiatstrzelecki.pl lub tel. 77 440 17 82.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego
zakończeniu zgodnie z obowiązującą u Organizatora Instrukcją Kancelaryjną.
4. Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika niezbędne jest do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu.
7. Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego na działania Organizatora w zakresie przetwarzania
danych osobowych.

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

