Regulamin konkursu kulinarnego
„SMAKI Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU”
realizowanego w ramach projektu współpracy:
FESTIWAL KULINARNY: TRADYCJE WSI POLSKIEJ I CZESKIEJ
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
I. Organizatorzy konkursu kulinarnego pn. „SMAKI Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU” zwanego
dalej „Konkursem”:
1. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” z/s ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca, Polska –
osoba do kontaktu: Iweta Głód: +48 74 87 161 50 e-mail: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl
2. Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” z/s ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 Góra, Polska - osoba
do kontaktu: Jolanta Wrotkowska: +48 65 30 700 30, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl
3. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, z/s Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Republika Czeska – osoba do kontaktu - Jaroslav Štefek:
+420 604 606 666, e-mail: jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz
4. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs kulinarny „Smaki przeszłości – Najlepszy
przepis regionu” realizowany w ramach projektu współpracy Festiwal Kulinarny: Tradycje Wsi Polskiej
i Czeskiej
II. Cele konkursu:
• Aktywizacja lokalnej społeczności
• Wyłonienie i promowanie przepisów kulinarnych charakterystycznych dla danego regionu/obszaru
w Polsce lub Czechach
• Kultywowanie tradycji wytwarzania potraw regionalnych w Polsce i Czechach
• Popularyzowanie zwyczaju wspólnego przygotowywania potraw
• Promocja zdrowego odżywiania
• Umożliwienie zaprezentowania talentów kulinarnych
III. Temat konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest pokazanie tradycji kulinarnych z Czech lub Polski poprzez zaprezentowanie
dawnej potrawy - tzw. „smaku z przeszłości” wzbogaconej o nowoczesne elementy /np. nowe przyprawy,
nowe formy podania, wykorzystanie zdrowszych produktów etc./ poprzez filmową bądź zdjęciową formę
wraz z podaniem przepisu i sposobu przygotowania
IV. Forma i warunki zgłaszania konkursu
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej oraz zgody na przetwarzania
danych osobowych i udostępnianie wizerunku wraz z materiałem na konkurs
• Uczestnikiem konkursu może być osoba lub grupa osób (max. 6) przygotowujących potrawę
• Uczestnik/cy przygotują dowolne dane regionalne polskie lub czeskie, związane z tradycją regionu lub
obecnym produktem wytwarzanym na obszarze ich zamieszkania lub pochodzenia
• W ramach uczestnictwa w konkursie należy przygotować krótki film max. 15 minutowy wraz
ze zdjęciami produktu finalnego potrawy bądź zgłosić udokumentowaną relację zdjęciową zawierającą
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wszystkie etapy przygotowanie potrawy, wypieku, przystawki itp. – skład produktowy, przepis
(recepta), przygotowanie, obróbka oraz produkt gotowy do konsumpcji. Finalna dokumentacja
zdjęciowa wraz z przepisami wykorzystana zostanie do tworzonej w ramach projektu publikacji
kulinarnej wydanej w języku polskim i czeskim.
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Każdy uczestnik/grupa w ramach zgłoszenia może zgłosić maksymalnie 3 potrawy
Za montaż materiału filmowego odpowiada uczestnik
Limit wieku uczestników nie został określony. W przypadku niepełnoletnich uczestników deklarację
uczestnictwa w konkursie wraz z wymaganymi zgodami podpisują rodzice lub opiekunowie prawni
uczestnika
Za bezpieczeństwo pracy podczas sporządzania potraw odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie
Potrawy zgłaszane do konkursu powinny być potrawami wykonanymi osobiście przez uczestnika
konkursu oraz nienagradzanymi w innych konkursach o specyfice kulinarnej
Materiały do konkursu należy przesyłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail bądź zapisane
na elektronicznych nośnikach danych na adresy siedziby organizatorów zgodnie z danymi zawartymi
w pkt. I ppkt. 1 lub 2 niniejszego regulaminu z opisem: KONKURS KULINARNY: „SMAKI
Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU”. Dopuszcza się przekazywanie materiałów w innej
formie po uprzednim uzgodnieniu z jednym z organizatorów w formie umożliwiającej odtworzenie
przekazanych danych za pośrednictwem ogólnie dostępnego oprogramowania
Potrawy powinny posiadać nazwę celem późniejszego opisania ich w materiałach promocyjnych
wydawanych przez organizatorów
Wraz z dokumentacją zdjęciową uczestnik zobowiązany jest do przekazania również zdjęć
oryginalnych, nieprzerobionych w wysokiej rozdzielczości celem umożliwienia organizatorom
wykorzystania wszystkich prac w jednolitej formie w materiałach związanych z realizacją projektu
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
Uczestnik/ Opiekun prawny składając podpis na Formularzu zgłoszenia wraz ze zgodą na
wykorzystanie danych osobowych :
1) oświadcza, że Uczestnik jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu oraz, że przysługuje mu
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy jak również, że przenosi na
Organizatora prawa majątkowe do przesłanych prac na wszystkich polach eksploatacji
w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej
opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny. Autorskie prawa majątkowe
zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie utworu techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania utworu - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie
i reemitowanie, w tym w materiałach promocyjnych, reklamowych i wystawach, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet);
2) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, a także
rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z pkt. IX niniejszego Regulaminu (Ekspozycja prac)
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przy czym jeśli w przesłanej pracy znajduje się czyjś wizerunek uczestnik przesyłając pracę
oświadcza, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację wizerunku
3) Przesyłając pracę, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką
może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw
autorskich do pracy, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw (ustawa z dni a 04.02.1994
r. z późn. zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
V.

Terminy
• Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na warsztatach kulinarnych oraz stronach internetowych
organizatorów do 25.10.2021r.
• Gotowe materiały wraz ze zgłoszeniem należy skutecznie dostarczyć na adresy e-mail lub adresy
wskazane w pkt I ppkt. 1 lub 2 w terminie do 25-10-2021r.
• Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac o czym powiadomi na stronie
internetowej www.partnerstwo-sowiogorskie.pl , www.ujsciebaryczy.pl oraz www.euroregionglacensis.ng.pl
• Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca
• Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane

VI. Jury
• Jury konkursu zostanie powołane na poszczególnych szczeblach przez Organizatorów konkursu.
• Decyzje Jury są ostateczne
VII. Kryteria oceniania
• Zgodność z celami konkursu (p. II regulaminu)
• Oryginalność
• Walory estetyczne
VIII. Nagrody
• Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki za udział w konkursie
• Organizator zastrzega sobie prawo skategoryzowania nadesłanych materiałów i na tej podstawie
określenia podziału planowanych nagród rzeczowych
• Organizator przewiduje możliwość przyznanie nagród specjalnych na etapie lokalnym przez
partnerów krajowych
• Spośród wszystkich uczestników konkursu na etapie lokalnym (ujętego jako Partner nr 1 i nr 2 w pkt.
I) zostaną wybrani finaliści, którzy powalczą o nagrody główne.
• Uczestnicy Konkursu, których prace zostaną nagrodzone zostaną wskazani na stronie internetowej
Organizatorów przyjmujących zgłoszenia, tj.; www.partnerstwo-sowiogorskie.pl oraz
www.ujsciebaryczy.pl w terminie do 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia podsumowującego
projekt.
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IX. Ekspozycja prac (zdjęć /filmów) – wyniki konkursu
• Po zakończeniu konkursu wskazane przez Komisję przepisy wraz ze zdjęciami/filmami będzie można
zobaczyć na stronach internetowych Organizatorów tj.; www.partnerstwo-sowiogorskie.pl,
www.ujsciebaryczy.pl oraz www.euroregion-glacensis.ng.pl
•
•

•

w elektronicznej formie publikacji kulinarnej jak również w jej wersji drukowanej oraz innych
wydawanych materiałach promocyjnych
Organizator przewiduje zorganizowanie wydarzenia podsumowującego projekt, na którym
zaprezentowane zostaną materiały/prace z zakończonego konkursu oraz ogłoszone i zaprezentowane
jego wyniki.
Publikowane i wystawiane prace
i Nazwiskiem uczestnika – autora pracy.

poza

nazwą

potrawy

będą

opisywane

Imieniem

X. Uwagi końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, jego rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego
przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach
marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku Uczestnika na stronie
internetowej www.partnerstwo-sowiogorskie.pl oraz www.ujsciebaryczy.pl. Dane osobowe
Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w oświadczeniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.
Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
Organizator z góry serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w konkursie!
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KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE kulinarnym „SMAKI Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU” ORAZ ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZENIA
- OSOBY PEŁNOLETNIE
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie kulinarnym „SMAKI Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU”
imię i nazwisko
.
adres zamieszkania ..........................................................................................................................................................................
tel. kontaktowy ................................................................................................................................................................................ .
adres e-mail: ..................................................................................................................................................................................... .
Ilość wysłanych przepisów/zdjęć: ...........................................................................................................................................
Tytuł/y potraw ..................... .
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego warunki.

.................................. , dnia .................... .

…………………………………………

(Miejscowość)

(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów projektu wymienionych
w Regulaminie konkursu kulinarnego „SMAKI Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU” realizowanego
w ramach projektu współpracy: FESTIWAL KULINARNY: TRADYCJE WSI POLSKIEJ I CZESKIEJ, w szczególności
udokumentowania realizacji niniejszego projektu, instytucji wdrażającej - UMWD we Wrocławiu, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późno zm.).

.................................. , dnia ............................. .

…………………………………………

(Miejscowość)

(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
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), (dalej
Rozporządzenie) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )
(dalej Ustawa) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
z/s Ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pomocą telefonu:
+48748716150; adresu e-mail; biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl oraz Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
z/s ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 Góra, Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pomocą telefonu:
+48 65 30 700 30, adresu e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w celu realizacji zadań statutowych wymienionych LGD,
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach oraz art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia,
w celu promocji działań LGD na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji
opisanych wyżej celów danych mogą być:
- podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do
treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna
z Rozporządzeniem oraz z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest:
- obowiązkowe w zakresie przewidzianym w przepisach prawa;
- dobrowolne w pozostałym zakresie
Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wskazanego w celu przetwarzania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Jednocześnie informuję, że zapoznałam/łem się z powyższymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych. Powyższe informacje są dla mnie zrozumiałe.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek
udostępniony lub zarejestrowany podczas realizacji projektu realizowanego przez Lokalną Grupę działania
„Partnerstwo Sowiogórskie” z/s w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26, 58-340 Głuszyca oraz Partnerów związanych
z realizacją projektu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie i opublikowanie wizerunku na stronach
internetowych, profilach internetowych typu Facebook zarządzanych przez Organizatorów konkursu oraz w
mediach w celu informacji i promocji. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku umieszczenia w zdjęciach lub
materiałach filmowych wizerunku osób trzecich oświadczam iż osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii
lub materiale filmowym wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku

.................................. , dnia .................... .
(Miejscowość)

…………………………………………
(czytelny podpis)
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KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE kulinarnym „SMAKI Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU” ORAZ ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZENIA
- OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie kulinarnym „SMAKI Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU”
mojego dziecka
imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania ........................................................................................................................................................................
tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna ...................................................................................................................................
adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………

.

Ilość wysłanych przepisów/zdjęć: ………. ..............................................................................................................................
Tytuł/y potraw ……………… .
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego warunki.

............... , dnia ....................................... .

……………………………………………
(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez
Organizatorów projektu wymienionych w Regulaminie konkursu kulinarnego „SMAKI Z PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY
PRZEPIS REGIONU” realizowanego w ramach projektu współpracy: FESTIWAL KULINARNY: TRADYCJE WSI
POLSKIEJ I CZESKIEJ, w szczególności udokumentowania realizacji niniejszego projektu, instytucji wdrażającej UMWD we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,
poz. 926 z późno zm.).

.................................. , dnia ............................. .

…………………………………………

(Miejscowość)

(czytelny podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA

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), (dalej
Rozporządzenie) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )
(dalej Ustawa) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
z/s Ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pomocą telefonu:
+48748716150; adresu e-mail; biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl oraz Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
z/s ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 Góra, Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pomocą telefonu: +48
65 30 700 30, adresu e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w celu realizacji zadań statutowych wymienionych LGD,
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach oraz art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia,
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

w celu promocji działań LGD na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji
opisanych wyżej celów danych mogą być:
- podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu
do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna
z Rozporządzeniem oraz z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest:
- obowiązkowe w zakresie przewidzianym w przepisach prawa;
- dobrowolne w pozostałym zakresie
Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wskazanego w celu przetwarzania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Jednocześnie informuję, że zapoznałam/łem się z powyższymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych. Powyższe informacje są dla mnie zrozumiałe.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka/podopiecznego udostępniony lub zarejestrowany podczas realizacji projektu realizowanego przez Lokalną
Grupę działania „Partnerstwo Sowiogórskie” z/s w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26, 58-340 Głuszyca oraz
Partnerów związanych z realizacją projektu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie i opublikowanie wizerunku
na stronach internetowych, profilach internetowych typu Facebook zarządzanych przez Organizatorów konkursu
oraz w mediach w celu informacji i promocji. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku umieszczenia w zdjęciach
lub materiałach filmowych wizerunku osób trzecich oświadczam iż osoba, której wizerunek znajduje się na tej
fotografii lub materiale filmowym wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku

................. , dnia .................................. .

………………………………….
(czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

