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Konkurs kulinarny ,,Kulturalne dziedzictwo Wrzosowej Krainy’’ 
Karta zgłoszeniowa 

 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………..... 
 
Adres e-mail (opcjonalnie): …………………………………………………………………………… 
 
Nazwa przygotowanej potrawy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Data i podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i 

udostępnianie swoich danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora 

poprzez publikowanie danych uczestników konkursu na stronach internetowych 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina oraz w prasie lokalnej (art. 4 

ust. 11 RODO). 

 

Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), 

dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi 

oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Fundację 

Gramineae i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za 

pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona 

czasowo ani terytorialnie. 

 

 

mailto:biuro.gramineae@gmail.com


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację Gramineae oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Wrzosowa Kraina mojego wizerunku zarejestrowanego podczas realizacji zajęć, 

konkursów i innych uroczystości organizowanych przez Fundację Gramineae oraz Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina oraz w mediach (Internecie, prasie, telewizji, 

gazetkach). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu 

promocji placówki i nie będzie naruszał mojej godności. Informuję, że zostałam/em 

poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści 

tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis osoby zgłaszanej) 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Fundację Gramineae oraz 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina. Oświadczam, że zostałam/łem 

poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści 

danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis osoby zgłaszanej) 


