FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(Pieczęć szkoły)

DANE SZKOŁY:
Pełna nazwa szkoły:
Ulica:
Kod pocztowy / miasto
Województwo:
Powiat:
Nr telefonu / fax
Adres e-mail szkoły:

DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU:
Nazwa projektu:

„Świadomie z Jabłkiem Grójeckim”

Imię i nazwisko nauczyciela / koordynatora:
Adres e-mail koordynatora:
Numer telefonu koordynatora:
Klasa:
Ilość osób (max 25):

DEKLARACJA UCZESTNICTWA:

Niniejszym oświadczam, że szkoła/placówka, której jestem dyrektorem deklaruje uczestnictwo w projekcie
„Świadomie z Jabłkiem Grójeckim” realizowanym przez Stowarzyszenie Sady Grójeckie z siedzibą w Warce
(05-660), ul. Niemojewska 17/2 w ramach konkursu Kultura, sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa
narodowego” zad. 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza oraz upowszechnianie
polskich produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych.

………….…………………………………
(Imię, nazwisko i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Sady Grójeckie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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).
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie z siedzibą 05-660
Warka ul. Niemojewska 17 lok 2. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu możliwości udziału w
konkursie organizowanym przez Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do 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; Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Nie podanie ww. danych
spowoduje brak możliwości przesyłania oferty marketingowej oraz kontaktu ze strony Stowarzyszenia Sady Grójeckie.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

