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MPŚ-III.520.7.2018 

Numer zgłoszenia/wypełnia MPŚ/………........................................................ 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XI Regionalny Konkurs na Pomorską Nalewkę – Swołowo 2018 
 

Imię i nazwisko uczestnika   

 

  ___________________________________________________________________________________ 

Adres   

                  

___________________________________________________________________________________ 

Gmina/Powiat  

    

___________________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy  

 

   ___________________________________________________________________________________ 

Adres e-mail                    

            

___________________________________________________________________________________ 

 

Nalewka owocowa : 

Nazwa zgłaszanej nalewki*  

__________________________________________________________________________________                      

 

__________________________________________________________________________________ 

 

(jeżeli nazwa nalewki o tym nie świadczy należy dodatkowo podać jej podstawowe składniki) 

 

Nalewka ziołowa: 

Nazwa zgłaszanej nalewki*  

___________________________________________________________________________________                     

 

__________________________________________________________________________________ 

 

(jeżeli nazwa nalewki o tym nie świadczy należy dodatkowo podać jej podstawowe składniki) 
 

 

 

 

http://www.muzeumkluki.pl/


 

 

Rok i/lub miesiąc przyrządzenia nalewki 

 

 ___________________________________________________________________ 

(jeżeli nalewka została wykonana w 2018 roku należy wpisać miesiąc wytworzenia) 

 

 

 

Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest  produktem wytworzonym na bazie wyrobów 

alkoholowych nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w 

Polsce lub za granicą . Nalewka ta nie jest dostępna w komercyjnej sprzedaży w kraju lub za granicą.        

                         

Napój  wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i 

przechowywania  produktów spożywczych. Nie zawiera  też toksyn lub innych szkodliwych substancji 

(z wyłączeniem alkoholu etylowego).  

 

Nalewka wytworzona została co najmniej pół roku przed udziałem w  XI Regionalnym Konkursie na 

Pomorską Nalewkę– Swołowo 2018 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XI Regionalnego Konkursu na Pomorską Nalewkę – 

Swołowo 2018 i akceptuję go. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych niniejszym zgłoszeniem przez 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk na 

potrzeby uczestnictwa w XI Regionalnym Konkursie na Pomorską Nalewkę – Swołowo 2018 i jego 

rozstrzygnięcia zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. 

Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami RODO. Ma 

Pan/Pani prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w przypadku wyrażenia 

zgody – do jej cofnięcia oraz usunięcia danych, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Pełny tekst klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO dostępny jest 

w sekretariacie Muzeum oraz na stronie internetowej 

http://muzeum.slupsk.pl/userfiles/file/BIP/RODO.pdf 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

      _______________________     _______________________                 

                        data            czytelny podpis 

 

http://muzeum.slupsk.pl/userfiles/file/BIP/RODO.pdf

