
Formularz zgłoszeniowy – konkurs kulinarny 

„Smaki Jesieni” 

Termin: 27.11.2021r. Miejsce Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym   

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 26.11.2021r. do godz. 12.00. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w 

formie skanu na e-mail: bp131@arimr.gov.pl lub osobiście do Biura Powiatowego ARiMR w Nowym Dworze 

Mazowieckim z/s w Pomiechówku. Formularz wysyłamy po kontakcie z BP ARiMR. 

CZĘŚĆ A– DANE UCZESTNIKA 

Imię i Nazwisko lub nazwa  
 

Adres zamieszkania 
(zameldowania) uczestnika 

 

miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta 

Telefon komórkowy 
uczestnika 

 

Rok urodzenia  

E-mail uczestnika  

CZĘŚĆ B – POTRAWA ZGŁASZANA DO KONKURSU 

Wybierz kategorię: 

1. Dania główne i przekąski   
 

2. Ciasta i desery   
 

2. Napoje   
 

 
 
 
 

OPIS ZGŁASZANEJ POTRAWY 
SKŁADNIKI: 
(należy wymienić składniki z podaniem ilości i sposób przygotowania potrawy) 
 

mailto:bp131@arimr.gov.pl


 

CZĘŚĆ D – OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

Niniejszym oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. 
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez 

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi z siedzibą w Pokrzywnicy w celu  realizacji projektu 
własnego pt. „Konkurs kulinarny szansą na rozwój zasobów lokalnych”. 

3) Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach oraz publikowanie go przez stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Zielone Mosty Narwi z siedzibą w Pokrzywnicy na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w 
dokumentach, publikacjach i podobnych materiałach w celu dokumentowania konkursu i promocji działalności, jaką 
prowadzi Stowarzyszenie. 

4) Wyrażam zgodę na publikowanie zgłoszonej potrawy (przepisu) przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone 
Mosty Narwi z siedzibą w Pokrzywnicy na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w dokumentach, publikacjach i 
podobnych materiałach w celu w celu  realizacji projektu własnego pt. „Konkurs kulinarny szansą na rozwój zasobów 
lokalnych” i promocji działalności, jaką prowadzi Stowarzyszenie. 

5) wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym i mam świadomość o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

 
  

…………………………………………..…………………………………. (data, podpis) 
 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych (dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, 
której dotyczą) 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek 
poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi 
robimy i jakie są Twoje uprawnienia.  

1. Administrator. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR. 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, w celu realizacji projektu własnego 
pt. „Konkurs kulinarny”. 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych w ramach powyższego celu możemy przekazywać Twoje dane osobowe 
również podmiotów, które z nami współpracują – np. naszemu prawnikowi lub księgowej. Starannie weryfikujemy, czy 
posiadają oni stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. 

2. Podstawa przetwarzania i skutki niepodania danych. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych, które nam podałeś, jest Twoja zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO1).  
Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na jeden z adresów podanych wyżej. 
Cofniecie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych 
do tego momentu.  
Podanie przez Ciebie danych osobowych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, 
umownym ani warunkiem zawarcia umowy z nami – nie jesteś prawnie zobowiązany do ich podania. Jednak niepodanie 
przez Ciebie określonych danych (np. niewypełnienie formularza w określonych rubrykach) może skutkować odrzuceniem 
zgłoszenia w procesie rekrutacji. 

3. Okres przetwarzania.  
Planujemy przetwarzać Twoje dane do momentu wygaśnięcia naszych obowiązków związanych z realizacją projektu 
własnego pt. „Konkurs kulinarny”.tj. do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Do tego czasu 
Twoje dane osobowe mogą nam być potrzebne do tego, by wykazać przed organami publicznymi i kontrolnymi spełnianie 
przez nas obowiązków związanych z realizacją tej operacji i otrzymanym przez nas dofinansowaniem pochodzącym ze 
środków publicznych. Po tym okresie planujemy usunąć Twoje dane osobowe. 

4. Twoje uprawnienia.  
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
przez nas Twoich danych oraz prawo do przenoszenia tych danych – bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień 
regulują przepisy RODO. 
Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. 
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas 
zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

 

Zapoznałem się z podanymi wyżej informacjami  …………………………………………..…………………………… (data, podpis) 
 

                                                 
1 Tj. 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) 



 

 

 


