
 

                  

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs kulinarny pn. „Kresowe Jadło”  
Organizowany w dniu 1 sierpnia 2021 roku w Baszni Dolnej  

 
 

1. Nazwa podmiotu (KGW/Stowarzyszenie), miejscowość: 
 

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

 
2. Imię i nazwisko kierownika/prezesa, adres korespondencyjny: 

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr. tel. ……………………………………  e-mail: …………………………………………... 

 
3. Nazwa potrawy konkursowej (drukowanymi literami): 

 
 

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

 
4. Krótka informacja o potrawie konkursowej (źródło pozyskania receptury/przepisu 

(przekaz ustny, książki kucharskie); opisać okoliczności na jakie była przygotowywana 
(święta, na co dzień), związek potrawy z kulinarnymi tradycjami kresowymi; co jest 
głównym składnikiem potrawy  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Przepis (składniki i wykonanie) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Ilość osób przy stoisku w dniu konkursu:  1            2         3 (zaznacz właściwe) 
 
 

 
 
Podpisanie karty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień 
Regulaminu konkursu kulinarnego pn. „Kresowe Jadło”. 
 
 
 

…………………………………………….    ……………………………………………… 
Pieczęć instytucji delegującej      Podpis kierownika/prezesa 

 



                

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora. Administratorem 
Pani/Pana danych jest Gmina Lubaczów, której siedziba mieści się pod adresem: 
ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów.  

2. Wszelkie informacje i działania osoby, której dane dotyczą można uzyskać od 
Inspektora Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres: 
iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie; 
b. przeprowadzenia i promocji Konkursu Kulinarnego „Kresowe Jadło”; 
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody. 

5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom posiadającym upoważnienie 
z tytułu przepisów prawa oraz w przypadkach szczególnych w związku z realizacją 
podpisanych zgód. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 
w szczególności: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem 
przetwarzają dane osobowe. 

6. Dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą być przekazywane do państw 
„trzecich”, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Osoba, której dotyczą dane ma prawo do: 
a. dostępu do danych i ich aktualizowania, poprawiania 
b. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 
danych osobowych, 
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 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa; 

c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 
gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 
osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń; 

d. uzyskania do informacji o: kategoriach przetwarzanych danych osobowych 
e. uzyskania do informacji o odbiorcach danych osobowych 
f. uzyskania informacji o podstawie do legalnego przetwarzania danych 

osobowych 
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie jeżeli przetwarzanie danych odbywa się 

na tej podstawie, 
h. uzyskania informacji o okresie przetwarzania 
i. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji 

o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, 
j. uzyskania informacji o profilowaniu lub innym zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych osobowych 
k. uzyskania informacji o źródle danych osobowych, jeśli jest inne, niż sama 

osoba 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 



OŚWIADCZENIA: 

Niniejszym oświadczam, że zostałam zapoznana/zostałem zapoznany z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania i ochrony moich danych osobowych przez 
Gminę Lubaczów. 

 

………..…..…………………………………………………………… 
(data, podpis, nazwa KGW) 

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 
wzięcia udziału w konkursie. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mnie dotyczących dla celów związanych z organizacją konkursu. 

 

…………..…………………………………………………………… 
(data, podpis, nazwa KGW) 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, utworów audiowizualnych 
(w tym nagrań, fotografii, itp.) oraz przepisów kulinarnych zawartych w karcie 
zgłoszenia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach 
medialnych prowadzonych przez Gminę Lubaczów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 
publikację, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć, nagrań oraz przepisów za 
pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu, w tym m.in. wydania 
publikacji, stworzenia relacji medialnej, promocji projektu na stronach 
internetowych. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

…………..…………………………………………………………… 
(data, podpis, nazwa KGW) 

 

 


