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KARTA ZGŁOSZENIA 

 „VII Wojewódzki Konkurs na Potrawę Kresową” 

 

Nazwa gospodarstwa rolnego, agroturystycznego, stowarzyszenia, Sołectwa, 

organizacji społecznej, Koła Gospodyń Wiejskich: 

…………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika:....................................................................................... 

Miejscowość: …….................................................................................................... 

e-mail......................................................................................................................... 

nr telefonu.................................................................................................................. 

Kategoria:……………………………………………………………………….. 

Nazwa zgłaszanej potrawy: 

 

………………………………………………………………..… 
 

Nawiązanie do tradycji Kresowej:……………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………...

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

 

Receptura (składnik, gramatura i przygotowanie – dokładny opis): 

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

……………………………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………... 

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

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

……………………………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………... 

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

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

……………………………………………………………………………………... 

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

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

……………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

          Miejscowość i data                                                              Czytelny podpis 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

W związku z uczestnictwem w VII Wojewódzki Konkurs na Potrawę Kresową  wyrażam zgodę  

na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

utrwalonego na filmach i zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych, 

upowszechnieniowych i archiwizacyjnych operacji, na stronie internetowej Parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Łosiowie i Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o zadaniu. Jednocześnie oświadczam,  

że wykorzystanie tych filmów i zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Zdjęcia i filmy  

te mogą być wykorzystane wyłącznie do promocji i w komunikacji podczas realizacji zadnia. 

 

 

……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 
 

 

załącznik nr 8 do PODO 

 

Zgoda marketingowa 

 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………..e-mail…………………………..………………………… 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą  elektroniczną od Parafii pw. św. Jana Chrzciciela  

w Łosiowie  oraz OODR na podany przeze mnie adres e-mail materiałów marketingowych takich jak: 

zgłoszenia na szkolenia, wyjazdy, konferencje itp., ankiety oraz informacji o nowościach na stronie 

www.oodr.pl jak również ofert i propozycji nawiązania współpracy. Dane w postaci adresu e-mail 

będą przetwarzane przez OODR, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów wyłącznie w powyżej wskazanych 

celach. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

                  

…………………………………………………………………. 

              (data i czytelny podpis uczestnika) 
 

załącznik nr 1 do PODO 

http://www.oodr.pl/
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……………………………………………               ……………………………………………… 
(imię, nazwisko)                                                                                                                                               Miejscowość, data  
 

…………………………………….……….. 
(adres do korespondencji) 
  

………………………………………..……… 

………………………………………………..  
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH* 

 

W związku z realizacją przez Parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie oraz Opolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów czynności polegających na przeprowadzeniu  

VII Wojewódzkiego Konkursu na Potrawę Kresową oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w załączonej dokumentacji usługi przez Parafię pw. św. Jana 

Chrzciciela w Łosiowie i Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w związku z realizacją jego 

ustawowych zadań – 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. 

Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach.   

Zgoda jest dobrowolna. 

 

………..……………………………………………………. 
                       (data i czytelny podpis uczestnika) 


