Regulamin konkursu
„Nasze smaki”
Moczyły, 29.08.2020 r.
Organizator, miejsce i terminy dotyczące konkursu:

1. Organizatorem jest Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo.
2. Miejsce - plac przy świetlicy gminnej w miejscowości Moczyły, 29 sierpnia 2020 r.
3. Rozpoczęcie konkursu o godz. 15.00.
4. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Cel konkursu:
1. Wybór najsmaczniejszej potrawy.
2. Popularyzacja tradycji kulinarnych.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.

Kategorie:
1. Słodka
2. Słona

Kryteria oceny:
1. Walory smakowe: od 0 do 10 punktów.
2. Wrażenia wizualne, sposób dekoracji i podania: od 0 do 10 punktów.

Uczestnictwo:

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Zgłoszenie do udziału w konkursie:

W konkursie pn. „Nasze smaki” mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą chęć udziału poprzez wypełnienie
karty zgłoszeniowej, dołączonej do niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 14 sierpnia 20020 r., poprzez przesłanie zeskanowanej z własnoręcznym
podpisem karty zgłoszenia na adres e-mail: moncport@kolbaskowo.pl , lub złożenie jej osobiście w Urzędzie
Gminy Kołbaskowo poprzez wrzucenie jej do urny znajdującej w przedsionku budynku.
Każda osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę.
Potrawy należy dostarczyć do świetlicy w Moczyłach, w dniu 29 sierpnia 2020 r. w godz. 14:30 – 14:45.

Komisja Konkursowa:

W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzja komisji jest ostateczna
i niepodważalna.

Nagrody:

1. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsce oraz dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnienia.
2. Organizator zapewnia nagrody finansowe w dwóch kategoriach : Słodkiej i Słonej

Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową w dniu 29 sierpnia 2020 r.,
ok. godz. 18:00 podczas imprezy plenerowej „Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana”.

Regulamin konkursu
„Nasze smaki”
Moczyły, 29.08.2020 r.
Informacja o celu i sposobie przetwarzania danych:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo
106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
biuro@kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z uczestnictwem
w konkursie tj. oceny, klasyfikacji i promocji konkursu w mediach.
Pani/Pana/dziecka dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a 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 „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1 z późn. zm.) tj. na podstawie wyrażonej zgody.
Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana/dziecka danych w postaci imienia i nazwiska, informacji o klasyfikowaniu oraz wizerunku
w przypadku wyrażenia zgody, będzie każdy, kto zapozna się z wynikami konkursu upublicznionymi
za pośrednictwem mediów wykorzystywanych przez administratora do promocji konkursu i zaprezentowania
wyników konkursu. Pozostałe dane zawarte w karcie zgłoszenia do konkursu nie będą przedmiotem
przekazania jakimkolwiek odbiorcą za wyjątkiem sytuacji związanej z dostępem do nich przez podmioty
umocowane do tego typu działania właściwymi przepisami prawa.
Sposób przetwarzania danych
Podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz nie będą
przedmiotem przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem sytuacji, w której zostanie
wyrażona zgoda na upublicznienie imienia i nazwiska oraz wizerunku na portalu społecznościowym
Facebook, gdzie będzie miało miejsce przekazania danych poza EOG i co się z tym wiąże brak możliwości
kontroli sposobu ich przetwarzania w sposób zgodny z przepisami RODO.
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana/dziecka* dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
f) prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez negatywnych skutków dla przetwarzania danych przed
jej wycofaniem.
Informacja o wymogu podania danych
g) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w karcie zgłoszenia uczestnictwa w
konkursie uniemożliwi administratorowi klasyfikowanie Pani/Pana/dziecka* w konkursie pn. „Nasze Smaki”.

Uwagi końcowe:

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym
regulaminie i w pełni go akceptują.
2. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

