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Formularz zgłoszeniowy
Konkurs pn.: Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2021 r.
1. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego:
.......................................................................................................................................................
2. Dane właściciela gospodarstwa:
- imię..............................................................................................................................................
- nazwisko......................................................................................................................................
3. Adres gospodarstwa:
Miejscowość..................................................................................................................................
ul.........................................................................nr domu..............................................................
kod pocztowy…………….poczta.................................................................................................
gmina..............................................................powiat....................................................................
tel...................................................................................................................................................
e-mail:............................................................................................................................................
strona internetowa www................................................................................................................
4. Adres zamieszkania właściciela (jeżeli jest inny niż gospodarstwa):
Miejscowość..................................................................................................................................
ul.........................................................................nr domu.............................................................
kod pocztowy, poczta...................................................................................................................
gmina..............................................................powiat...................................................................
5. Charakterystyka gospodarstwa:
Liczba pokoi...................liczba miejsc noclegowych...................................................................
Zakres świadczonych usług w gospodarstwie (co jest faktycznie realizowane np. przejażdżki bryczką,
spływy kajakowe, imprezy okolicznościowe, wędkowanie, wypożyczanie: rowery, kajaki, łodzie,
quady, itp.)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Zgłaszam udział w konkursie pn.:
Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2021 r.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku dla potrzeb konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych o prowadzonej przeze mnie
działalności agroturystycznej, mojego wizerunku i wizerunku mojego gospodarstwa, na korzystanie
i rozporządzanie zdjęciami, opracowaniami zdjęć i wszelkich utworów powstałych podczas
i w związku z realizacją konkursu, wykonywanie praw zależnych polegających na dokonywaniu
zmian, przeróbek, skrótów w tym zakresie dla celów przeprowadzenia konkursu, wyłonienia
laureatów, przyznania nagród oraz umieszczenie ich w publikacjach, na stronach internetowych
i materiałach poświęconych konkursowi, oraz wszelkiego innego ich rozpowszechniania; przez
LODR, podmioty współpracujące z LODR, Samorząd Województwa, Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, Krajową Administrację Skarbową,
podmioty którym Samorząd Województwa udzieli sublicencji.
Oświadczam, że poinformowano mnie, że moje dane osobowe oraz dane o moim gospodarstwie, mogą
być udostępnione innym podmiotom w celu przygotowania materiałów w formie drukowanej, filmów
video lub na stronie internetowej.
Oświadczam, że poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo
dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data………………………………..

podpis…………………………………………

