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IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek - zamki, pałace, dworki  

oraz Legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego Szlaku 

 

 

1. Nazwisko i imię wykonawcy/wykonawców/nazwa grupy 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

2. Adres (z kodem pocztowym oraz telefon kontaktowy i e-mail) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

3. Opis zgłaszanego produktu: 

(podać nazwę prezentowanego obiektu/legendy, krótki opis z czego jest wykonany ) 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

4. Kategoria: 

Zamek, pałac, dworek -□*   

Legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego Szlaku -□*              

5. Potwierdzam nocleg  - 29-30.03.2019 r. □* 

 

 

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

Miejscowość , data      Czytelny podpis zgłaszającego 

*Odpowiednie zaznaczyć 
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6. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych.  

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych tj. danych: imię nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon komórkowy 

przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju, ul. 

Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy), KRS: 0000263006, NIP: 

7521410218, e-mail. lgd@stobrawskiszlak.pl, w celu zgłoszenia mnie na 

Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek, a także w celu udokumentowania 

oraz rozliczenia ww.  festiwalu przez Stowarzyszenie.  

Zgoda jest dobrowolna i w każdym czasie może zostać wycofana poprzez przesłanie 

stosownego wniosku na jeden z adresów podanych wyżej, przy czym cofnięcie zgody 

pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu. 

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest formularz informacyjny przekazany 

przez Stowarzyszenie. 

 

 

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

Miejscowość , data      Czytelny podpis zgłaszającego 

  

7. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

w tym przetwarzanie tego wizerunku przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony 

Szlak z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, KRS: 0000263006, NIP: 

7521410218, e-mail. lgd@stobrawskiszlak.pl. Wizerunek może zostać zamieszczony na 

stronie internetowej Stowarzyszenia, w publikacjach papierowych, w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych poświęconych działalności Stowarzyszenia. 

 

 

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

Miejscowość , data      Czytelny podpis zgłaszającego 
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Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą) 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Dlatego, zgodnie z przepisami 

prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, 

dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje 

uprawnienia.  

1. Administrator. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony 

Szlak z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, KRS: 0000263006, NIP: 

7521410218, Regon:160104422. 

Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel. 667 983 637 lub pisząc na adres  

e-mail. lgd@stobrawskiszlak.pl.  

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zgłoszenia Cię na Międzynarodowy Festiwal 

Tortów, Ciast i Ciasteczek, a także aby udokumentować oraz rozliczyć ww. Festiwal. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest  Twoja zgoda (art. 6 ust.  

1 lit a RODO
1
), 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest wymogiem 

umownym. 

3. Kategorie odbiorców: 

Twoje dane osobowe, które nam podałeś mogą zostać przekazane do podmiotów, z którymi 

stale współpracujemy w naszej codziennej działalności (podmioty zapewniające wsparcie 

prawne, informatyczne). Poza tym Twoje dane trafią także do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego w ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających  

z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez 

społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140). Pragniemy Cię zapewnić, że starannie 

weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje 

dane były bezpieczne. Dane przekazane innemu podmiotowi nadal będą mogły być 

wykorzystane jedynie w celu podanym wyżej. 

4. Okres przetwarzania.  

5. Planujemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji  

i rozliczenia Lokalnej Strategii Rozwoju, którą wdrażamy – to znaczy nie krócej niż do 

końca 2028 r. 

6. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do 

żądania ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz 

przeniesienia danych. Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu. Bardziej szczegółowo 

kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO. Może się zdarzyć, że w niektórych 

sytuacjach, ze względu na konkretne prawne przesłanki, nie będziemy mogli zrealizować 

                                                 
1
 Tj. 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) 
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wyżej wymienionych uprawnień. Zawsze jednak poinformujemy Cię o tym oraz o 

powodach takiej decyzji. 

Masz również prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając 

stosowne żądanie na jeden z naszych adresów podanych wyżej. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych, które miało 

miejsce do tego momentu. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed 

sądem. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje 

dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy 

wyżej). 

 
 


