
                                                                                            
 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkurs kulinarnego  

„Kuchnia Ziemi Lubawskiej”  

 

Z G Ł O S Z E N I E 

do udziału w konkursie kulinarnym „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”  
 

Nazwa organizacji/zespołu 
 

Adres korespondencyjny 
 

Telefon kontaktowy 
 

 

 

Imiona i nazwiska uczestników: 

1. ……………………………………………………..……………….…… 

2. ……………………………………………………..……………….….. 

3. …………………………………………………..………………….….. 

Zapotrzebowanie na wyposażenie: 

1. Miejsce w pawilonie ogrodowym/stoisku –  zapewnia organizator dla każdego zespołu 

2. Stoliki (max 2 szt.) – …………………………………………… 

3. Krzesła (max 3 szt.) – …………………………………………. 

Dodatkowe stoliki i krzesła uczestnicy organizują we własnym zakresie. 

W ramach konkursu zaprezentuję:   

Lp. Nazwa zgłaszanej potrawy, wypieku lub produktu kulinarnego 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  



                                                                                            
 

 

  

Przepis na potrawę uzyskałem/łam (proszę podać źródło):  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie konkursu kulinarnego „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”. 

Czytelne podpisy uczestników: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

 

Zgłoszenie należy: 

1) przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,  

2) lub mailem w formie PDF/JPG - na adres: sekretariat@gopslubawa.pl, 

3) lub przesłać faxem: /89/ 645-54-39, 

4) lub dostarczyć osobiście do siedziby OPS Gminy Lubawa (14-260 Lubawa, Fijewo 73). 

 

 

                                                                                                         

….………………………………………………… 

          (data i podpis zgłaszającego) 



                                                                                            
 

 

 

OBOWIAZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych – RODO) 

informuję, że: 

➢ Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,  

Fijewo 73,  14 – 260 Lubawa. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e – mail: 

kierownik@gopslubawa.pl  lub telefonicznie 89 645 54 32; 

➢ Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Pani 

Edyta Ochocka. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres  e – mail: 

iod@gopslubawa.pl  lub telefonicznie 89 645 54 64; 

➢ dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu kulinarnego „Kuchnia 

Ziemi Lubawskiej” podczas Dożynek Gminnych w Rożentalu w dniu 04.09.2022r. 

➢ podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji 

wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

udziału w Konkursie Kulinarnym „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”; 

➢ dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich pozyskania;  

➢ osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

➢ dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

➢ odbiorcą danych osobowych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 

73, 14-260 Lubawa będący organizatorem w/w przeglądu.  

➢ dane osobowe nie będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane z innych 

źródeł.  

Czytelne podpisy uczestników: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych - RODO) wyrażam zgodę/nie wyrażam 

zgody* na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją konkursu kulinarnego 

„Kuchnia Ziemi Lubawskiej”. 

Czytelne podpisy uczestników: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych – RODO) wyrażam zgodę/nie wyrażam 

zgody* na publikację wizerunku: 

• na tablicach informacyjnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, 

• na stronach internetowych: www.gopslubawa.pl i www.gminalubawa.pl oraz facebook, 

• w Biuletynie informacyjnym Gmina Lubawa, 

• w lokalnej prasie, m.in. Gazeta lubawska, Kurier iławski. 

 

Czytelne podpisy uczestników: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

POUCZENIE: 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 w/w rozporządzenia, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym  momencie wycofać 

zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

*niepotrzebne skreślić. 


