Międzynarodowy Konkurs Win
Carpatia Vini
Kombornia 2019
Karta zgłoszeniowa
1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO
nazwa zgłaszającego: ............................................................................................................................
adres: ......................................................................................................................................................
osoba upoważniona do udzielania informacji: ....................................................................................
tel.: .........................................................................................................................................................
e-mail: (obowiązkowo) ..........................................................................................................................
NIP: ........................................................................................................................................................
2. DANE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO WINA
nazwa i rocznik wina: ............................................................................................................................
nazwa producenta: .................................................................................................................................
region produkcji: ...................................................................................................................................
odmiany, z których powstało wino: .......................................................................................................
zawartość alkoholu w %: .......................................................................................................................
zawartość cukru w g/l: ...........................................................................................................................
całkowita kwasowość w g/l: ..................................................................................................................
3. KATEGORIA (WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ)










A1 – wina białe wytrawne
A2 – wina białe półwytrawne
A3 – wina białe półsłodkie
B – wina musujące
C1 – wina różowe wytrawne
C2 – wina różowe półwytrawne
C3 – wina różowe półsłodkie
D – wina czerwone
E – wina słodkie i likierowe

ZGŁOSZENIE I WINO NALEŻY PRZESŁAĆ :
Termin przyjmowania zgłoszeń i win do konkursu upływa z dniem 07.05.2019 r. Najpóźniej do
07.05.2019 r. Należy dostarczyć wino/– po 4 butelki wina/, z jednej kategorii o pojemności butelki nie
mniejszej niż 0,5 l. Próbki z dopiskiem „Konkurs win 2019” dostarczane są na adres:
Dwór Kombornia
Kombornia 1
38-420 Korczyna k/Krosna
ZGŁOSZENIE WIN DO KONKURSU JEST BEZPŁATNE !

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Slow Beskid
z siedzibą Kombornia 1, 38-420 Korczyna k/Krosna
reprezentowany przez Ryszard Skotniczny.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających z udziału w Międzynarodowym Konkursie Win Carpatia Vini 2019, na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Slow Beskid
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu Konkursu ,
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
(obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/
Pana narusza przepisy RODO,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Ich
nieprzekazanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie i realizacji celów Konkursu
WYRAŻAM ZGODĘ:
1 na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konkursu
2 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu
Konkursu zgodnie z powyższą „Klauzulą Informacyjną”
3 na wykorzystanie mojego adresu e-mail

Czytelny podpis Zgłaszającego
…..............................................

