Regulamin konkursu ,,Najciekawsza prezentacja stoiska”
podczas Targów AgroEkoTurystycznych w Augustowie.

I. Cel konkursu:
 szerzenie dobrych praktyk w zakresie promocji żywności
 przegląd oraz ocena oferty ekspozycyjnej wystawców/producentów
II. Organizatorzy:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok i Burmistrz Miasta Augustów
III. Czas realizacji:

07-08.07.2018 r.

IV. Miejsce realizacji: Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie
V. Uczestnicy:
Wystawcy/producenci Targów AgroEkoTurystycznych w Augustowie.
VI. Warunki uczestnictwa:
 Zgłoszenie udziału w konkursie na Karcie zgłoszenia udziału w Targach. Dopuszcza się zgłoszenie
stoiska do konkursu w pierwszym dniu Targów tj. 07.07.2018 do godz. 18.00 (Stoisko organizatora Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).
 Oceny stoisk dokonują zwiedzający poprzez pobranie karnetu, zagłosowaniu na wystawcę i wpisanie
swojego imienia i nazwiska oraz telefonu komórkowego i wrzucenia go do urny znajdującej się pod
namiotem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 Rozstrzygnięcie konkursu, publiczne podanie wyników oraz rozdanie nagród planowane jest w dniu 08
lipca 2018 r. ok. godz. 12.30.
VII. Nagrody.
Przewiduje się dwie nagrody tj.:
I – wystawca/producent
II – osoba głosująca
Wystawca/producent otrzymaje nagrodę w postaci pucharu, ufundowanego przez Burmistrza Miasta
Augustowa. Natomiast osoba głosująca otrzymuje nagrodę w postaci drobnego sprzętu AGD ufundowanego
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, a zwycięzca nie
może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Warunkiem odebrania nagrody jest
obecność wystawcy/producenta, osoby głosującej podczas losowania nagród.
Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych we wszelkich
materiałach pokonkursowych oraz publikacjach.

Oświadczenia

1. Zapoznałem się z regulaminem i zgłaszam udział w konkursie
„Najciekawsza prezentacja stoiska”, który zostanie przeprowadzony
podczas Targów AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w
dn. 7-8.07.2018;
2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym i danych o
prowadzonej przeze mnie działalności do celów związanych z udziałem w
konkursie „Najciekawsza prezentacja stoiska” przeprowadzanego podczas
Targów AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w dn. 78.07.2018 r. Podanie moich danych i wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w ww. konkursie.

3. Wyrażam zgodę wykonywanie przez Organizatora zdjęć podczas targów i
wykorzystanie w tym udostępnianie przez Organizatora mojego wizerunku
i danych identyfikujących prowadzoną przeze mnie działalność w zakresie
produkcji
żywności
ekologicznej
i
tradycyjnej/działalności
agroturystycznej/ rękodzieła ludowego, w dowolnej formie i bez
ograniczeń czasowych, w celach związanych z promocją żywności
ekologicznej i tradycyjnej, podlaskich kwater agroturystycznych oraz
rękodzieła ludowego.
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W związku z pozyskaniem danych osobowych informujemy, że:
1.

2.
3.
4.
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Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
jest Organizator Targów AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w dn. 7-8.07.2018 r.
czyli:
1) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy
ul. Karolkowej 30, adres e-mail : kontkt@kowr.gov.pl,
2) Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. 3 Maja 60, w Augustowie 16-300, tel.: 87
643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub
pisemnie na ww. adres siedziby KOWR.
Burmistrz Miasta Augustowa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@urząd.augustow.pl lub telefonicznie pod nr 511 181 730.
Organizator Targów przetwarzać będzie dane osobowe w celach związanych z organizacją i udziałem w
Targach AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w dn. 7-8.07.2018 r.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyżej wyrażonej zgody/zgód na ich przetwarzanie, co
stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności
przetwarzania, o której mowa 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako
RODO.
W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody/zgód na przetwarzanie danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przestaniemy
przetwarzać dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do
podanych danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane, przez okres
przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji
określony w przepisach w zakresie archiwizacji dokumentów tzn. przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia
roku następnego od momentu realizacji celu dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania
zgody/zgód na ich przetwarzanie z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń przysługujących
Organizatorowi i w stosunku do niego.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu
Organizatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji ww. Targów,
podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również
inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty
prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
Zgodnie z RODO, przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Skorzystanie z któregokolwiek z tych uprawnień należy zgłosić do właściwego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, wskazanym w pkt 2 i 3 lub na właściwy adres administratora wskazany w pkt 1.
Istnieje prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie
danych osobowych.

10.
11.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do osiągnięcia celu/celów
określonych w treści zgody/zgód na przetwarzanie tych danych.
W oparciu o dane osobowe Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania. Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych
do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
obejmującego
Unię
Europejską,
Norwegię,
Liechtenstein
i Islandię)
ani
do
organizacji
międzynarodowych.

….….……………………………………………
data, czytelny podpis Wystawcy

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów określonych w pkt. II,
w punkcie informacyjnym Targów.

