KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU
,,Smaki Regionu” GAR I edycja
zadanie realizowane w ramach projektu współpracy, pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu”,
przez LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” z siedzibą w Kazimierzu Biskupim,
ul. Plac Wolności 2.
Nr projektu: 00013-6936-UM1520016/19

Imię i nazwisko
uczestnika
e-mail
Dane kontaktowe
uczestnika
nr telefonu

Miejscowość

1. Krótka informacja o uczestniku konkursu

……………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………......……………
…………………………………………………………………..……………..………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwa potrawy

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

3. Przepis na potrawę konkursową
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

SKŁADNIKI (z podanymi proporcjami na ilość porcji): …………………………………….…………
..…………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………….………….……
………………………………………………………………………………...…...……………
…………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………......…………………
……………………………………………………………….…………….……………………
…………………………………………………………….…………….………
PRZYGOTOWANIE:
………………………………………………………………….…………….…………………
……………………………………………………………….…………….……………………
………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………….....………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………..
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4. Informacja o potrawie
szczegółowy opis zawierający charakterystykę cech tradycyjnych wynikających z tradycji Wigilijnych
i Bożonarodzeniowych, ze wskazaniem użytych do przygotowania lokalnych produktów i surowców.
Podany opis poddany zostanie ocenie Komisji konkursowej!!!

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

…………………………………
(data i podpis osoby zgłaszającej)
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Klauzula informacyjna
LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY
FIZYCZNEJ
WYSTĘPUJĄCEJ
W
PODDZIAŁANIU
19.3
PRZYGOTOWANIE
I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA
OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
JAKO:
Imię i nazwisko:
Adres:
Znak sprawy:
(wypełnia pracownik UM)

A. KLAUZULE INFORMACYJNE:
I. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie
2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze
danych
(dane
obowiązkowe)
lub
art.
6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego
prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez
administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i
realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1839).
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II. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego
z siedzibą w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
kancelaria@umww.pl lub pisemnie na ww. adres;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez
administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140)
oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1839).
III. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”
z siedzibą w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 2, 62-530.
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
leader@ludzieijeziora.pl lub pisemnie na ww. adres;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: leader@ludzieijeziora.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez
administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20
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lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140)
oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1839).
IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww.
administratorów danych)
1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia
informatycznego;
2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą
przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej niż do 31
grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń
lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji;
3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji
zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej
odwołania;
4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej odwołaniem;
6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 we wniosku
o przyznanie pomocy / wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wynika z obowiązku zawartego w
przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych
może być odmowa przyznania pomocy/wypłaty pomocy.
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Smaki Regionu-GAR” edycja I
dotyczącego zadania publicznego pod tytułem „Gotowanie Atrakcją Regionu” organizowanego przez
LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” z siedzibą w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 2. Nr
projektu: 00013-6936-UM1520016/19.

miejscowość
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rrrr

czytelny podpis

2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie oraz
na ich przetwarzanie w celu realizacji Projektu przez Organizatora, który jest jednocześnie
administratorem danych. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów.
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3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na wszelkich polach eksploatacji przez
administratora danych osobowych, którym jest LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” z siedzibą
w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi, w związku z udziałem w
konkursie kulinarnym „Smaki Regionu – GAR” edycja I.
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