„Smak Tradycji” Produkt regionalny Gminy
Rawicz
KARTA ZGŁOSZENIA PRODUKTU
Kategoria:

2019 rok

I Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego
II Produkty regionalne pochodzenia roślinnego
III Napoje regionalne
IV Inne produkty regionalne
*zaznaczyć właściwe stawiając znak „x”
Nazwa produktu (historyczna, ludowa, obecnie używana)

Opis produktu (cechy charakterystyczne, właściwości fizyczne, organoleptyczne, itp.)

Skład produktu (pochodzenie i charakterystyka surowców):

.

Opis metody produkcji (metoda wytwarzania wskazująca na specyficzny charakter produktu)

DANE PRODUCENTA (prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)
Imię i nazwisko zgłaszającego

Nazwa podmiotu (jeśli dotyczy)

Adres (miejscowość, ulica)

Numer telefonu
e-mail:

…………………………………………………………………
Data miejscowość podpis zgłaszającego

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych konkursu. Administratorem danych
osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz, Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, dane
kontaktowe: inwestor@rawicz.eu, tel. 65 546 54 09.
Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c 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 „Smak Tradycji. Produkt regionalny Gminy Rawicz”,
uczestników konkursu i produktów konkursowych w publikacjach własnych i na stronach Administratora oraz
Patrona konkursu; będą przechowywane nie dłużej, niż jest to potrzebne do zrealizowania celu, w jakim zostały
zebrane oraz wynika to z przepisów o archiwizacji. Decyzje w sprawie indywidualnej nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie
potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1
wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

