MARKOWY PRODUKT POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Dane kontaktowe:

Kategoria produktu:


PRODUKT
- pochodzenia roślinnego
- pochodzenia zwierzęcego



USŁUGA
- turystyczna
- gastronomiczna



WYRÓB

Nazwa produktu

Opis produktu

Opis metody produkcji, przygotowania

Cechy charakterystyczne produktu (cechy odróżniające zgłoszony produkt od innych
podobnych produktów występujących na rynku)

Promocja produktu (opis działań przyczyniających się do rozpowszechniania produktu,
miejsce sprzedaży)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych tj. danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym
do konkursu Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego 2021 przez
Starostwo Powiatowe w Łęcznej w celu organizacji konkursu.

Data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łęczyński, którego siedziba
mieści się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
tel. 81 531 15 200 email: poczta@powiatleczynski.pl.
2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwanego RODO, w celu
organizacji konkursu „MARKOWY PRODUKT POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”,
uczestników konkursu i produktów konkursowych w publikacjach własnych i na stronach
Administratora i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
4. Pani/Pana dane osobowe: będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów
o archiwizacji; nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji
w sprawie indywidualnej.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO);
- sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
- usunięcia danych osobowych (na podstawie art.17 RODO), pomimo wniesienia tego żądania
administrator może nadal je przetwarzać, gdy przetwarzanie następuje w celu wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), pomimo
wniesienia tego żądania administrator może nadal je przetwarzać, gdy przetwarzanie
następuje w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
- zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21
RODO), pomimo wniesienia sprzeciwu administrator może nadal je przetwarzać, jeżeli
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia
udziału w konkursie „MARKOWY PRODUKT POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”
………………………………………….
Miejscowość, data i podpis

