FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„Puchar Polski Carvingu 2018” Juniorzy & Profesjonaliści

DANE UCZESTNIKA
Imię: …..............................................................................................................
Nazwisko: ….....................................................................................................
ADRES
Kod pocztowy: …..............................................................................................
Miejscowość: …................................................................................................
Ulica i nr domu: …............................................................................................
Adres e-mail: …................................................................................................
Numer telefonu: …............................................................................................
KATEGORIA (zaznaczyć kółkiem właściwą)
• Junior
• Profesjonalista
PODPIS I OŚWIADCZENIE
Podpisując zgłoszenie akceptuję REGULAMIN „Puchar Polski Carvingu 2018 – Juniorzy &
Profesjonaliści” oraz potwierdzam, iż zapoznał(a)em się z informacją RODO stanowiącą
załącznik do formularza zgłoszeniowego.a “Puchar Polski Carvingu 2018”

Kategoriniorzy - Profesjonaliści“Puchar Polski Carvingu 2018” Kategorie:
uniorzy - Profesjonaliśc“Puchar Polski Carvingu 2018” Kategorie: …....
…................................................................................................
miejscowość, data, podpis
Formularz należy przesłać na adres: grzegorz@carving-gniech.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.09.2018 r.
Tel. kontaktowy : 501-097-442
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FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY
Załącznik nr 1

RODO - INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU „Puchar Polski Carvingu 2018” kat. Juniorzy
& Profesjonaliści.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i opiekunów jest firma Carving-Gniech Sylwia Kruszyńska,
ul. Sobieskiego 312/1e, 84-200 Wejherowo, NIP 588 226 16 03, reprezenrowana przez Sylwię Kruszyńską (Organizator
Konkursu Puchar Polski Carvingu 2018” kat. Juniorzy & Profesjonaliści).
2.
Dane osobowe Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika mogą być przetwarzane przez firmę w celu:
1)
przeprowadzenia „Konkursu Puchar Polski Carvingu 2018” kat. Juniorzy & Profesjonaliści, w tym do opublikowania
danych osobowych Laureatów na stronie internetowej Organizatora, stronie internetowej Organizatora Targów „Polagra
Gastro” jak również relacjonowania przebiegu oraz organizacji konkursu na portalach Papaja.pl, Gastronom Wybrzeże,
ABC Restauracji, Polagra News, na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia.
2)
rozpatrzenia odwołań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
3)
ustalenia i dochodzenia roszczeń przez firmę Carving-Gniech Sylwia Kuszyńska w związku z prowadzoną działalnością,
lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec firmy, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
3.
Dane osobowe Uczestnika lub opiekuna Uczestnika mogą być udostępniane przez firmę podmiotom i organom, którym
firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
4.
Dane osobowe Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia
ewentualnych roszczeń przez Firmę Carving-Gniech Sylwia Kruszyńska w związku z prowadzoną działalnością lub
obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z
uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5.
W związku z przetwarzaniem przez Firmę danych osobowych Uczestnika lub opiekuna Uczestnika, Uczestnikowi lub
opiekunowi Uczestnika przysługuje:
1)
prawo dostępu do danych osobowych,
2)
prawo do sprostowania danych osobowych,
3)
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4)
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
6.
Podanie danych osobowych Uczestnika lub opiekuna Uczestnika jest konieczne w celu określonym w pkt 2 opisanym
powyżej dla przeprowadzenia „Konkursu Puchar Polksi Carvingu 2018” kat. Juniorzy & Profejonaliści, a konsekwencją
niepodania danych osobowych Uczestnika lub opiekuna Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
7.
Organizator/Firma przetwarza następujące kategorie osobowych: imię i nazwisko Uczestnika lub opiekuna Uczestnika
oraz ewentualnie miejscowość, którą reprezentuje.
8.
Dane osobowe Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Potwierdzam, iż zapoznałe(a)m się z powyższą informacją RODO:
…......................................................................................................
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