
 
 
 

 

Zgłoszenie udziału w 

Dożynkowym Konkursie na 

„NAJSMACZNIEJSZY WYPIEK Z OWOCAMI W GMINIE 

TRZEBIELINO” 

 

 
 

1. Imię i nazwisko 

 

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

 

2. Miejscowość zamieszkania 

 

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

 

3. Telefon kontaktowy 

 

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

 

4. Numer konkursowy* 

 

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

 

Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny. 

 

 

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

                                                data i podpis  

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BGCK w Trzebielinie z siedzibą                              

w Trzebielinie 77-235, ul. Pomorska 24, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu                                      

na Najsmaczniejszy Wypiek z Owocami w Gminie Trzebielino w zakresie obejmującym dane niezbędne                 

do realizacji Konkursu, w szczególności: 

 

1) imię i nazwisko 

2) adres 

3) telefon 

 

 



 

Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie                                            tel. 59-858-02-29 

ul. Pomorska 24                                                                                           e-mail: biblioteka@trzebielino.pl 

77-235 Trzebielino                                                                                      www.biblioteka.trzebielino.pl 

 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest BGCK w Trzebielinie. 

2. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane w celu realizacji Konkursu                                  

na Najsmaczniejszy Wypiek z Owocami w Gminie Trzebielino. Dane osobowe będą udostępniane innym 

podmiotom zgodnie z przepisami prawa. 

3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa m.in. z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych a także ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

4. Podanie danych osobowych przez osobę biorącą udział w Konkursie jest dobrowolne. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

                                                                                                 …………………………… 

                                                                                                    /data, podpis uczestnika/ 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas gali i podsumowania Konkursu  w prasie, a także 

na portalu internetowym www.trzebielino.pl, www.biblioteka.trzebielino.pl oraz na profilach  społecznościowych 

Facebook (Gmina Trzebielino, Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie). Celem rozpowszechniania 

wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu. Na podstawie art. 81 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.j.t.) 

 

                                                                                                 …………………………… 

                                                                                                    /data, podpis uczestnika/ 

 

 

 

 

 

 

 

*Wypełnia organizator 


