
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 TARGI „SLOW FOOD” 16-19 kwietnia 2020 r.  

 
 
nazwa firmy 
 
 

 

adres 
telefon 
e-mail 
 

 

 
osoba do kontaktu 
 
 
 

 
 
 

krótki opis 
działalności 

 
 
 

produkty  
 
 
 

 
Potwierdzamy udział firmy w Targach „Slow Food” 2020 w Stuttgarcie oraz zobowiązujemy 
się do przestrzegania regulaminu imprezy wystawienniczej.    
 
 
           

       ……………..……………….………….. 
            Data,  Podpis, Pieczątka 

 
Firmy zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza  

do dnia 28 lutego 2020 r. mailem: michal.pietranek@lodzkie.pl 
 
 

O ostatecznym zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 3 do Polityki ochrony danych osobowych  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  

z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

 
Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 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 (dalej 

zwane „RODO”), uprzejmie informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego,  

z siedzibą w Łodzi (90-051), al. Piłsudskiego 8. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w  Targach Dobrego Smaku  

i Specjałów Regionalnych „Slow Food” na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 11 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz działaniami statutowymi, określonymi  

w Statucie Województwa Łódzkiego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organizatorzy Targów Dobrego Smaku  

i Specjałów Regionalnych „Slow Food”. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane 

oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a w przypadku adresu e-mail do czasu cofnięcia 

zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do  swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 

RODO. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 

9. Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu rejestracji w celu uczestnictwa w Targach 

Dobrego Smaku i Specjałów Regionalnych „Slow Food”. Niepodanie danych uniemożliwi rejestrację oraz 

otrzymywanie ww. informacji na adres poczty elektronicznej. 

13. Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 

 

mailto:iod@lodzkie.pl

