
Karta zgłoszeniowa  

KONKURS KULINARNY 

„Zasmakuj w Łomży” 

 

1.  
Imię i nazwisko/ 

Nazwa Uczestnika 

 

2.  
Adres zamieszkania/ 

Adres siedziby 

 

3.  Numer telefonu  

4. Adres e-mail  

5. 

Tytuł potrawy 

/charakterystyczna/zwyczajowa/unikalna 

nazwa/ 

 

6. Krótka charakterystyka 

potrawy/produktu kulinarnego 

 

7.  Zgłaszam chęć uczestnictwa w 

konkursie kulinarnym „Zasmakuj w 

Łomży”  

 

 

 

Data i podpis 

 

 

 

                                                                                …………………………………….   
                                                                                       podpis 

 

 
 
 
Zgłoszenie należy przesłać do 26 lipca 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża 

w kopercie z dopiskiem: KONKURS KULINARNY „ZASMAKUJ W ŁOMZY” (w przypadku przesyłki listowej 

decyduje data stempla pocztowego)  

 
Kontakt: Mariola Sawicka, tel. 86 216 24 63, m.sawicka@um.lomza.pl 

mailto:m.sawicka@um.lomza.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą w Pl. 
Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, e-mail: prezydent@um.lomza.pl,  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomży, email 
a.kondraciuk@um.lomza.pl tel. 86 215 67 33. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży” 
zgodnie z art. 6 ust 1. Lit b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46 (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1) 

4. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.  

5. Podane dane będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres 
wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania (sprostowania) usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania,  

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,  
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

7. Administrator informuje, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencja ich niepodania będzie 

wykluczenie Pani/Pana z uczestnictwa w Konkursie. 

Zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i znane mi są przysługujące prawa 

przy przetwarzaniu podanych danych osobowych. 

 

 

.......................................................... 
(data i czytelny podpis) 
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