
Pieczęć firmy, data Podpis osoby reprezentującej firmę

Nazwa Start-upu:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

Nazwa produktu / usługi

Krótki opis - max. 400 znaków 
(charakterystyka, przeznaczenie, innowacyjność, technologia, użyte materiały, wygląd, itp.)

Załączone dokumenty (certyfikaty, materiały informacyjne, zdjęcia, itp.)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Food InNOVAtion Challenge.
Regulamin dostępny na: www.worldfood.pl/innowacje

Food 
InNOVAtion 
Challenge

Organizator:

E-mail:

Food InNOVAtion Challenge 
KARTA ZGŁOSZENIOWA

TERMIN NADSYŁANIA 
ZGŁOSZEŃ: 

28.02.2020

Zgłoszenie proszę  
przesyłać na adres:

innovation@worldfood.pl

Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa i w zakresie niezbędnym do uczestnictwa  
w Konkursie Food Inovation Callenge. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych  
od administratora.

Obydwie zgody są wymagane (prosimy o zaznaczenie):



Food 
InNOVAtion 
Challenge

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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 Ogólne Rozporządzenie  
o Ochronie Danych) w związku z zamiarem pozyskania Pani/Pana danych osobowych w celu uczestnictwa  
w Plebiscycie pod nazwą Food Innovation Challenge (zwanego dalej Plebiscytem) niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Lentewenc sp. z o.o. w Warszawie  
ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415363, telefon + 48 22 359 66 99, email:  
biuro@lentewenc.com, przedstawicielem administratora danych osobowych jest pan Wiktor Pietruch; 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem Pani/Pana w Plebiscycie. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6 ust. 1  
pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzn. przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody; 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy od otrzymania 
zgody, z tym że przed upływem w/w okresu Administrator może wystąpić do Pana/
Pani o wyrażenie zgody na przedłużenie w/w okresu  na następne 24 miesiące. 

5. Posiada Pani/Pan nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści  
swoich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu odnośnie przetwarzania, posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym 
czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych może być dokonane w dowolnej formie. 

6. W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, ma Pani/
Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konsekwencją dokonania przez Panią/
Pana zgłoszenia  udziału w Plebiscycie i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym,  
a zatem nie występują po Pani/Pana stronie ewentualne konsekwencje niepodania danych, 
przy czym nie podanie danych może uniemożliwić Pani/Pana uczestnictwo w Plebiscycie; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
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