
 
Załącznik do Regulaminu Konkursu 

„Smak Sera 2022” 

 

Zgłoszenie 
 

udziału w konkursie  
„Smak Sera 2022” 

 

 
Zgłoszenie w kategorii 
(właściwe zakreślić/podkreślić) 
 

a. sery dojrzewające twarde  

b. sery dojrzewające miękkie 

c. sery świeże i krótko dojrzewające, w tym twarogi 
 

Nazwa produktu, przetworu 
itp. 
 
Nazwa własna (jeśli dotyczy) 
 

 

Nazwa producenta,  
restauracji, zakładu 
gastronomicznego/innego 
podmiotu 

 

 
Adres producenta 
 
 
Strona www 

 

 
Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za produkcję i 
przygotowanie  

 

 
Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej 
 

 

Kontaktowy telefon 
komórkowy 

 

Adres e-mail  
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 
 
Miejsce pochodzenia, 
opis produktu, składniki 
napoju, właściwości itp. 

 
 

 



1. Oświadczam, że zgłaszany do Konkursu Produkt wytworzony został 

z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i przechowywania  produktów 

spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka substancji. 

 
2. Oświadczam, że Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki Konkursu oraz wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

 
3. W związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych) - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, 

że Administratorem danych osobowych jest Instytut Skrzynki - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji 

Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Skrzynkach, Pl. Parkowy 1; 62-

060 Skrzynki.  

Kontakt z administratorem ochrony danych: e-mail: kontakt@instytutskrzynki.pl 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu: „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 

– Smak Sera” na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

obejmują dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym konkursu oraz wytworzonych w trakcie oceny 

konkursowej dokumentach. Dane osobowe niezbędne do celów dokumentacji i promocji konkursu będą 

także dostępne dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Dane 

osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia złożenia karty lub do momentu wycofania zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści 

tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 

może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 

2022 – Smak Sera”. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w przypadku realizowania 

konkursu z udziałem podmiotu przetwarzającego. Dane osobowe mogą być także przekazane do państwa 

trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych. 

 

 

 

 

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

             miejsce, data      czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 
 
 
 

Formularz przesłać e-mailem na adres: kontakt@smakipowiatupoznanskiego.pl 
 
Poza wysłaniem formularza e-mailem obowiązkowe jest też  dołączenie jego oryginału wraz 
ze zgłaszanym produktem. 
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