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………………………………………, ………………… 

miejscowość, data 
 
 
 

Zgłoszenie udziału 
 

 
Imię i nazwisko ……………………………….   ……………………………………. ,  
wiek ……………………. (wpisz w pełnych latach), 
zamieszkały w ………………………………………….  (wpisz nazwę miejscowości)  
kontakt…………………………………………………. (wpisz numer telefonu lub e-mail)* 
 
Zgłaszam swój udział w warsztatach kulinarnych w Uniejowie, które odbędą się 1 i 2 
października, zgodnie z załączonym programem wydarzenia. Deklaruję uczestnictwo w 
warsztacie (zaznacz):  
 

☐ Śniadanie w Zagrodzie (1.10.2022) 

☐ Śniadanie w Zamku (2.10.2022)  

 
Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona. Odwołać udział można nie później niż 3 
dni przed wydarzeniem – prosimy zatem o zgłaszanie takiej decyzji by zwolnić miejsce 
innym osobom wpisanym na listę rezerwową.  
 
 

Czytelny podpis …………………………………………………… 
 
 
* Przetwarzanie danych osobowych.  
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji 
warsztatów realizowanych w ramach projektu „Śniadania w zagrodzie i zamku – lokalne 
produkty i ginące zawody, nasze dziedzictwo kulturowe” 
1. Administrator danych. Administratorem danych przekazanych przez Państwa w 
związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu jest Gmina Uniejów (adres: ul. Bł. 
Bogumiła 13, 99-210 Uniejów). Z administratorem można skontaktować się za 
pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.uniejow.pl lub przesyłając e-
mail na adres: daneosobowe@uniejow.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 
3. Cele przetwarzania. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu: 
1) rejestracji na wydarzenie oraz kontaktu z uczestnikami wydarzenia w ramach 
czynności organizacyjnych. 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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2) zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas wydarzenia, co pozwoli zrealizować 
prawnie uzasadniony interes administratora. 
3) prowadzenia statystyk i przygotowania sprawozdań oraz archiwizacji na wewnętrzne 
potrzeby administratora związane z przechowywaniem dokumentacji projektowej. 
4) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z 
organizacją wydarzenia. 
4. Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym 
Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty 
elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy 
uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych - tylko w uzasadnionych przypadkach i na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych 
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania 
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak 
również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te 
przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO. 
Ponadto podmiotom danych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych 
odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje prawo do wyrażenia 
sprzeciwu, wobec przetwarzania podejmowanego przez administratora w tym zakresie 
- zgodnie z art. 21 RODO. 
7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych.  Podanie przez Państwa 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do udziału w 
wydarzeniu. 
8. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 
 
Oświadczam, że cel i zakres przetwarzania danych są mi znane.  
 
Podpis ………………………………. 


