Załącznik do Regulaminy konkursu
„Produkt Lokalny LGR 7Ryb”

Karta zgłoszenia produktu lokalnego w konkursie „Produkt Lokalny LGR 7Ryb”
1.Imię i nazwisko lub nazwa firmy/ew. forma prawna:
2.Miejsce zamieszkania i adres lub siedziba i adres:
3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż podany w pkt 2:
4.Telefon:
5.E-mai:
6. Strona www*:
7. NIP*:
8. REGON *:
9. Nazwa produktu:

10. Składniki produktu:

11. Opis sposobu wytworzenia produktu:

12. Opis opakowania: (jeżeli dotyczy)
13. Opis sposobu dystrybucji:
14. Uzasadnienie związku produktu z obszarem objętym działalnością Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” :

15. Informacje dodatkowe:

Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
nr tel.  67 2547 441, strona internetowawww.7ryb.pl, e-mail stowarzyszenie7ryb@wp.pl

16. Proszę wymienić załączniki do karty zgłoszenia*

17. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu „Produkt Lokalny LGR 7Ryb”.

………………………………………………………….........................
Data i czytelny podpis uczestnika

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

zgodnie

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu wzięciu udziału w
konkursie „Produkt lokalny LGR „7Ryb”

………………………………..
(data, podpis)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec (siedziba biura), telefon
kontaktowy: 67 254 74 41
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
nr tel.  67 2547 441, strona internetowawww.7ryb.pl, e-mail stowarzyszenie7ryb@wp.pl

- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.
………………………………..
(data, podpis)

*jeżeli nie dotyczy proszę zrobić kreskę

Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
nr tel.  67 2547 441, strona internetowawww.7ryb.pl, e-mail stowarzyszenie7ryb@wp.pl

