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Muzeum –  
Nadwiślański Park Etnograficzny  
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

 

XXVI Konkurs Potraw Regionalnych  

„Przy chłopskim stole” 

07.06.2020 r.   

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa 

Pełna nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………………………………….     E mail…………………………………………………………………. 

Powiat………………………………………………………………..      Województwo…………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko kierownika ………………………………………………………………………………………………….................. 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon…………………………………………………………….   Email………………………………………………………………………. 

 

 

Nazwa potrawy………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nazwa gwarowa……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Uwagi do organizatorów……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Muzeum –  
Nadwiślański Park Etnograficzny  
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

Przepis 

Składniki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób wykonania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sekretariat@mnpe.pl
http://www.mnpe.pl/


                                                                                                    
 

 
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice,  

tel.: +48 32 646 28 10 lub +48 32 622 87 49, fax.: +48 32 622 87 49 

sekretariat@mnpe.pl; www.mnpe.pl 

Strona 3 z 4 
 

Muzeum –  
Nadwiślański Park Etnograficzny  
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

Historia, tradycja wykonywania potrawy, pochodzenie przepisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎕ Akceptuję Regulamin XXVI Konkursu Potraw Regionalnych „Przy chłopskim stole”*. 

⎕ Wyrażam zgodę na publikację przepisu i zdjęcia potrawy oraz nieodpłatne ich powielanie  

i wykorzystywanie do celów związanych z działaniami promującymi konkurs przez Muzeum Nadwiślański 

Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec*.  

⎕ Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych*. 

⎕  Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku  w formie fotografii/materiału 

filmowego przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, z związku  
z uczestnictwem w XXVI Konkursie Potraw Regionalnych „Przy chłopskim stole”. Niniejsza zgoda dotyczy  
w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie 
imienia, nazwiska, nazwy zespołu w publikacjach, na portalu internetowym,  fanpage’u, na FB   
zarządzanych przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec  w celu 
realizacji i promocji XXVI Konkursu Potraw Regionalnych „Przy chłopskim stole”. Niniejsza zgoda nie jest 
ograniczona czasowo*.  

 

*zaznaczyć znak X 

 

data i podpis osoby zgłaszającej 

 

……………………………………………………… 
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Muzeum –  
Nadwiślański Park Etnograficzny  
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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), zwanego RODO informuje się, iż: 
. 

1) Administratorem Danych Osobowych Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec, Wygiełzów, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, tel. 32 622 87 49. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 
poprzez e-mail: nedzaodo@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i promocji XXVI Konkursu Potraw Regionalnych „Przy 
chłopskim stole”, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. działań, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody. 

4) Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie jakiego dokonano przed 
cofnięciem zgody (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych), 

5) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na 
Administratora przez przepisy prawa, 
- organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
- właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących 
danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, 
- instytucje współfinansujące, 
- komisja konkursowa. 

7) Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu. 
8) Podanie danych osobowych wynikających z konieczności zgłoszenia uczestnictwa  w XXVI Konkursie Potraw 

Regionalnych „Przy chłopskim stole” jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych 
niezbędnych do zgłoszenia udziału ww. konkursie jest brak możliwości aktywnego w nich uczestnictwa. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem 
ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Facebook może 
przekazywać Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe poza teren EOG.  Jednocześnie wskazujemy, że 
Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield w ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską, 
która stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych. 
 
 

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 25.05.2020 r. na adres: 
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec  
Ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice. 
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