
 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
„Tradycyjna potrawa regionalna” 

 

 

Reprezentacja sołectwa: 

Imię i nazwisko: ……………………….………..…………………… 

Numer telefonu: ……………………….………..…………………… 

 

Imię i nazwisko: ……………………….………..…………………… 

Numer telefonu: ……………………….………..…………………… 

 

Nazwa reprezentowanego sołectwa :  

 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Tradycyjna potrawa regionalna zgłaszana do konkursu (opis potrawy): 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

       ………………………….……………………… 

                                                    Podpis i pieczęć osoby/osób reprezentującej/ych sołectwo 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeniowych (osobno do każdej z kategorii 

konkursu) do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku (ul. Widawska 16, 

98-240 Szadek tel. 438215120 e-mail. mgok.szadek@op.pl) 

do dn. 23.08.2019 r.  
 

 

mailto:mgok.szadek@op.pl


 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Lista osób uczestniczących w kategorii „Tradycyjna potrawa regionalna„: 

Lp. Imię i nazwisko Wiek Adres Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     



 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

1)Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą 
 

Nazwa formy edukacyjnej: REGIONALNY TURNIEJ SOŁECTW 

Termin i miejsce realizacji: Szadek 01.09.2019 r.  

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że: 

 

I.    Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Szadku, ul. Widawska 16,98-240 

Szadek 

 

II.    Inspektor Ochrony Danych 
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: grabowski@lodz-kancelaria.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku, wskazany w pkt I.  

 

III.   Cele przetwarzania 
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia operacji pn.: „Regionalny 

Turniej Sołectw” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (Wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, promocja jakości 

życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego).  

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 

Uchwała Nr 733/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia propozycji operacji 

sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW do Jednostki Regionalnej KSOW 

Województwa Łódzkiego w konkursie nr 3/2019 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały) 

 

V.   Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji operacji, zgodnie z kategorią 

archiwalną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 

 

VI.    Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  - w celu rozliczenia projektu 

ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także mogą być udostępniane 

innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. 

 

VII.   Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 

- prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO); 

- prawo żądania od administratora ograniczenia oraz usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia przesłanek 

określonych w art. 17 i 18 RODO); 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku, wskazany w pkt I. 

 

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji operacji pn.: „Regionalny Turniej Sołectw”. 

Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w projekcie. 

 

IX.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Administrator danych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

 

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

             Data                                    Podpis i pieczęć osoby/osób reprezentującej/ych Beneficjenta

                                                                                                               


