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Karta Zgłoszeniowa
na konkurs w ramach projektu współpracy PLAT
„Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu turystycznego”
Data, ………………….. 2019 r.
Imię (imiona)
Nazwisko
Adres
(ulica, nr domu,
miejscowość,
kod pocztowy)

Tel.
e-mail
(proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola Karty)

Deklaruję przystąpienie do konkursu „Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu
turystycznego ”
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla procesu realizacji umowy nr 00008-6936UM0720008/18 z dnia 18 czerwca 2019r zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania Natura i Kultura z Województwem Mazowieckim.
Ponadto podpisując niniejszą kartę zgłoszeniową oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych zawartych poniżej.
Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura, dane kontaktowe: Lokalna Grupa Działania Natura i
Kultura z siedzibą w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, NIP 5321985798. Adres e mail: biuro@naturaikultura.pl,
www.naturaikultura.pl, (22) 610 44 93
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwanego RODO, w celu realizacji umowy nr 00008-6936-UM0720008/18 z dnia 18 czerwca 2019r. zawartej
pomiędzy Lokalną Grupą Działania Natura i Kultura z Województwem Mazowieckim
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach
określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania jednak nie podanie danych osobowych
wyklucza z udziału w Konkursie
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Produkt zgłaszam w następującej kategorii:





zupy, dania główne
wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp.
napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne)
desery (ciasta, desery)

„Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu turystycznego”
Nazwa potrawy:

Przepis:

