
KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
do

KONKURSU KISZENIA KAPUSTY
podczas

IX ŚLĄSKIEGO FESTIWALU KAPUSTY„BIESIADOWANIE W KAPUŚCIE”
6 października 2019r. Arboretum Wojsławice 

1. Imię i nazwisko kapitana drużyny………………………………………………………………..…………………………..…........

2. Nazwa drużyny ….........................................….....……….…………………..………….…………………………...………...

3. Telefon kontaktowy, adres e-mail ….…………………..………………..………….…………………...............................

- Drużyna powinna posiadać stroje oraz rekwizyty nawiązujące do czasów średniowiecza.

   

            ...………………………………..
          (podpis kapitana drużyny)

Proszę o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami
Termin zgłaszania drużyn do dnia 2 października 2019r. 

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, tel. (74) 831 66 01,

promocja  @pow.dzierzoniow.pl  

mailto:jasinski@pow.dzierzoniow.pl


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w ramach KONKURSU KISZENIA KAPUSTY 
podczas IX ŚLĄSKIM FESTIWALU KAPUSTY

Realizując wymogi 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Dzierżoniowski  (dane  kontaktowe: 
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów);

2. dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych 
(dane kontaktowe - e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl);

3. Pani/Pana  dane  osobowe  w  zakresie  obejmującym  imię  i  nazwisko,  numer  telefonu,  adres 
zamieszkania,  adres  e-mail  lub  wizerunek  będą  przetwarzane  na  potrzeby  uczestnictwa
w KONKURSIE KISZENIA KAPUSTY organizowanym podczas IX ŚLĄSKIEGO FESTIWALU 
KAPUSTY  organizowanyego  przez  Biuro  Promocji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Starostwa 
Powiatowego  w  Dzierżoniowie  i  promocji  tego  wydarzenia  -  na  podstawie  Pani/Pana  zgody  - 
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3, będzie 
brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;

5. przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zdjęć w celu uczestniczenia w ww. konkursie 
oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3 na stronie internetowej 
www.pow.dzierzoniow.pl  oraz  w  ramach  profilu  Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  portalu 
społecznościowym Facebook (administrator nie będzie przekazywać tych danych innym odbiorcom);

7. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w ramach gromadzonej 
dokumentacji  konkursu  -  okres  przechowywania  danych  osobowych  wynika  z  przepisów 
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;

8. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania,  prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

9. w  przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych  osobowych,  ma  Pan/Pani 
prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych,
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  ale  nie  będą 
przetwarzane  w  celu  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  -  w  tym  profilowania 
(„profilowanie” oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega 
na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności 
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);

11. administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  chronić  przetwarzane  dane  osobowe  przed 
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

mailto:iod@pow.dzierzoniow.pl

