Numer zgłoszenia………………………….. ( wypełnia przyjmujący)

W kategorii:

wina ……….

nalewki…………. piwa…………….

VII Konkurs nalewek, win i piw domowych -Tuchomie 2020
O tytuł Trunku Rycerza Chocimierza

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………
Gmina/Powiat………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa zgłaszanego trunku………………………………………………………………………………………………….
Podstawowe składniki………………………………………………………………………………………………………..
Rok przyrządzenia………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem VIII Konkursu nalewek, win i piw domowych –
Tuchomie 2020 o tytuł Trunku Rycerza Chocimierza i akceptuję go.

……………………………………………………………..
podpis zgłaszającego

Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której
mieszkam, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w
mediach) o moim udziale w Konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem VI Konkursu nalewek, win i piw domowych – Tuchomie 2019 o
tytuł Trunku Rycerza Chocimierza i akceptuję go.
Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
- dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą i adresem przy ul. Jana III
Sobieskiego 18 w Tuchomiu (77 – 133); w celu skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może zadzwonić na numer tel.
59 82 156 89 lub napisać na adres e-mail: gok@gmina.tuchomie.pl
- dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania konkursu, będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej
GOK i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych
- Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie
uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji
o laureatach oraz archiwizację dokumentów,
- Organizator może przekazać dane kontaktowe do laureatów konkursu, zobowiązanych do wpłacenia zaliczki na podatek
dochodowy od nagród rzeczowych płatnikowi tego podatku, tj. Sponsorowi nagród, w celu umożliwienia Sponsorowi pobranie
i wpłacenie takich zaliczek zgodnie z przepisami art. 30 i art. 41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych
- osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
•

dostępu do swoich danych osobowych

•

żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

•

żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

•

żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których
dane są przetwarzane

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania konkursu i
powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród; w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek
dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

___________________________________
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU

