
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu XXI edycji konkursu  
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”  

 
 Zgłoszenie nr………………………… 
                                    (wypełnia organizator) 
 

XXI EDYCJA KRAJOWEGO KONKURSU 
„NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” 

 
Konkurs gastronomiczny 
1. Nazwa firmy ______________________________________________________________ 
2. Adres firmy _______________________________________________________________ 
3. Numer kontaktowy, adres e-mail ______________________________________________ 
4. Imiona i nazwiska uczestników _______________________________________________ 
 
5. Nazwa dań konkursowych wraz z opisem przygotowania: 
 
5.1 Nazwa przystawki lub zupy _________________________________________________ 
Składniki: ___________________________________________________________________ 
Opis przygotowania __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Informacje o daniu – tradycja i pochodzenie _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5.2 Nazwa dania głównego _____________________________________________________ 
Składniki: ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
Opis przygotowania __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Informacje o daniu – tradycja i pochodzenie _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 

 

OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz że 
nadesłany przeze mnie przepis nie narusza praw autorskich i dobrych obyczajów na podstawie ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 655).  

2. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z następującymi informacjami odnośnie RODO: 
1) Administratorami danych zebranych podczas ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo-Smaki Regionów” są: Marszałek Województwa Opolskiego, Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) oraz OODR w Łosiowie. 

2) Klauzule informacyjne dotyczące zbierania danych osobowych zostały przygotowane osobno przez 
każdego z ww. administratorów danych i znajdują się na stronie dziedzictwokulinarne.opolskie.pl 
i zapoznałam/em się z ich treścią. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu 

którego działa Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przez OODR Łosiów zawartych w Karcie 

zgłoszenia w zakresie obejmującym dane niezbędne do realizacji Konkursu, w tym ich przekazanie do PIPRiL, 

w szczególności: 

1) nazwisko i imię 
2) ulica, kod, miejscowość 
3) telefon 
4) adres e-mail. 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także ustawy 
z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

5. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie 

niezbędnych danych do wypłaty nagrody jest wymogiem  ustawy z dnia 26 lica 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Konsekwencją niepodania danych dotyczących wypłaty nagrody  jest  jej niewypłacenie. 

7. Wyrażam zgodę na opublikowanie i podawanie do publicznej wiadomości moich dobrowolnie podanych 
danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, zawartych w Karcie zgłoszenia do Konkursu 
Kulinarnego oraz o wysokości przyznanej nagrody. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych wydawanych przez 
Województwo Opolskie, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na portalu internetowym www.opolskie.pl, 
www.dziedzictwokulinarne.opolskie.pl; www.oodr.pl, www.teraz-wies.pl i na profilu prowadzonym na portalu 
społecznościowym facebook oraz miesięczniku Kurier Rolniczy. Celem rozpowszechniania wizerunku są 
działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu Kulinarnego  „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo-Smaki Regionów” oraz osiągnięciem celów Konkursu poprzez propagowanie tradycji kulinarnych 
regionu.  

 
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 
r., poz. 655). 

 

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

                     (miejscowość, data)                             (podpis zgłaszającego/upoważnionej osoby) 
 

 

 

http://www.opolskie.pl/
http://www.dziedzictwokulinarne.opolskie.pl;/
http://www.oodr.pl/
http://www.teraz-wies.pl/

