KRAJOWY KONKURS
NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO
SMAKI REGIONÓW

XX edycja
2021 rok

Do konkursu powinien być zgłoszony
Produkt wytwarzany tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, posiadający
tradycyjny skład oraz tradycyjną nazwę. Produkt o wyjątkowej jakości, dobrej renomie i innych
cechach, wynikających ze specyfiki regionu.
Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być
przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw.
KARTA ZGŁOSZENIA PRODUKTU (dla jednego produktu)
Kategoria: produkty i przetwory pochodzenia roślinnego
(zaznaczyć)
produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego
napoje regionalne
inne produkty regionalne
Nazwa produktu (historyczna, ludowa, obecnie używana)

Nazwa regionu, z którego pochodzi produkt (zwyczajowa, historyczna).
Opis produktu (cechy charakterystyczne, właściwości fizyczne, organoleptyczne itp.)

Skład produktu (pochodzenie i charakterystyka surowców):

Obszar geograficzny wytwarzania produktu

Dowody na oryginalność i związek z regionem (z czego wynika i co stanowi ten związek)

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

Specyfika produktu (cechy odróżniające zgłoszony produkt od innych podobnych produktów)

Skala produkcji oraz obszar sprzedaży zgłoszonego produktu

Inne informacje o produkcie

DANE PRODUCENTA (prosimy wypełnić czytelnie)

Imię i nazwisko zgłaszającego

Nazwa firmy (jeśli dotyczy)

Adres (miejscowość, ulica)

Numer telefonu:
e-mail:

Kod pocztowy – Poczta

Województwo

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 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, dane kontaktowe: Polska Izba Produktu
Regionalnego i Lokalnego, ul. Widok 20, 00-023 Warszawa, tel. (22) 692 71 11, email:
izba@produktyregionalne.pl; Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
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 „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, uczestników konkursu i produktów konkursowych w publikacjach
własnych i na stronach Administratora i nie będą udostępniane innym odbiorcom; będą przechowywane nie
dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu
podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

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.

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci jego wizerunku i głosu przez
Województwo Lubelskie w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Grottgera 4 w celu związanym
z relacjonowaniem przebiegu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na stronie internetowej Organizatora
i w mediach społecznościowych Organizatora oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora
wizerunku Uczestnika poprzez umieszczenie tych zdjęć, filmów na stronie internetowej Administratora oraz
w publikacjach Organizatora, w celu informowania i promocji o przeprowadzonym Konkursie i jego
zwycięzcach, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia na e-mail: konkursy@lubelskie.pl lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Grottgera 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/
Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Organizatora imienia i nazwiska autora pracy, jako
laureata konkursu.
Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia
na e-mail: konkursy@lubelskie.pl lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
20-029 Lublin, ul. Grottgera 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/

*Dane w postaci wizerunku i zgoda na publikację imienia i nazwiska laureata są dobrowolne i odmowa ich
podania nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie.

STOISKO – własne promocyjne (prosimy wypełnić tylko w przypadku posiadania stoiska)
Powierzchnia własnego stoiska długość / szerokość
……………………………………………………………………………………………..
Własny

namiot……………………….…….

lub

własny

stolik

z

krzesełkami

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

KLAUZULA INFORMACYJNA (etap wojewódzki konkursu)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest
Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
www.lubelskie.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem
można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail:
iod@lubelskie.pl).
3. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku
i publikacji imienia i nazwiska laureata konkursu na stronie internetowej organizatorów oraz
art.
6 ust 1 lit. e RODO w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa.
4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia organizacji konkursu „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, uczestników konkursu i produktów konkursowych
w publikacjach własnych i na stronie Organizatora. Ponadto dane będą przetwarzane
w późniejszej promocji województwa lubelskiego.
5. Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla
Urzędu.
6. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej Urzędu. Podczas
wręczania nagród będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub
filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych.
7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie
z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu 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.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody ma Pani/Pan prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.
10. Podanie danych osobowych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

