
                                             
 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

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

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY     
 
Zgłaszam uczestnictwo w konkursie kulinarnym pt. ,,CHŁOPY DO GARÓW’’   

Termin realizacji: 11.09.2021 r.  

 

Miejsce: Siemień Nadrzeczny 40, 18-400 Łomża (świetlica wiejska) 

 
DANE PERSONALNE ORGANIZACJI, Z KTÓREJ POCHODZI UCZESTNIK KONKURSU 
(proszę wypełnić drukowanymi literami.) 

 

DANE PERSONALNE UCZESTNIKA KONKURSU (proszę wypełnić drukowanymi literami.) 

 
Zgoda 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku utrwalonego na zdjęciach w celu udokumentowania 

konkursu kulinarnego. 
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi", ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-

400 Łomża; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@lgd-sasiedzi.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania konkursu kulinarnego pt.,, CHŁOPY DO GARÓW’’ na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.; 

4) dane osobowe przechowywane będą do ustania celu biznesowego; 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie 
kulinarnym. 

8) Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

 

………………………………….      ………………………………......     
                              (data )                                         (podpis uczestnika konkursu) 

 
Wypełniony formularz proszę dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną na 

adres: lgdsasiedzi@gmail.com w terminie do 03.09.2021 r. 

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie podmioty zamieszkujące obszar LGD. O uczestnictwie 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

Nazwa Podmiotu  

Adres Podmiotu  

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania  

tel. kontaktowy/ 

email 

 

Data i miejsce 

urodzenia 

 

mailto:lgdsasiedzi@gmail.com

