Formularz zgłoszeniowy do XII Konkursu Win Domowych Łódź
2021
Wypełnia czytelnie osoba zgłaszająca.

Imię i nazwisko :.....................................................................................................
Numer telefonu / adres e-mail: .........................................................................................
Należy podkreślić poniżej właściwości wina w danej kategorii, deklarując zgłaszane do konkursu wino.

1. wino białe / różowe wytrawne / półwytrawne
2. wino czerwone wytrawne / półwytrawne
3. wino białe / różowe / półsłodkie / słodkie
4. wino czerwone półsłodkie / słodkie
Uwaga: w winach wytrawnych lub półwytrawnych (kategorie 1, 2) maksymalny poziom cukru
wynosi 2,0° Blg. według wskazań cukromierza.

Surowiec wiodący ........................................................................
Surowce (wino kupażowane, najważniejsze składniki powyżej 30%, dla win gronowych nazwy
szczepów):............................................................................................................................

Rocznik :........................................................................................................
Oświadczenia Uczestnika Konkursu
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XII Konkursu Win Domowych Łódź 2021, w pełni te
postanowienia akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu i Sponsora generalnego, na
potrzeby przeprowadzenia XII Konkursu Win Domowych Łódź 2021 (w szczególności: wyłonienia jego/ich
zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom), zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
oraz swobodnego przepływy tych danych nr 2016/679 (RODO). Oświadczam, iż przypadku nagrodzenia w
konkursie, wyrażam zgodę na opublikowanie na stronach portali społecznościowych Facebook, Instagram,
Tweeter, YouTube oraz stronie internetowej www.browin.pl moich danych osobowych, obejmujących imię i
nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, na liście zwycięzców konkursu. Oświadczam, iż wyrażam zgodę
na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie przez Sponsora generalnego
konkursu, tj. BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 93-373
Łódź, ul. Pryncypalna 129/141, KRS 0000459418, NIP: PL 7292687325, REGON: 101003641 mojego
wizerunku na stronach portali społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube oraz stronie
internetowej www.browin.pl na potrzeby przeprowadzenia relacji medialnej z przebiegu XII Konkursu Win
Domowych Łódź 2021, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
Dz.U.2018.1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływy tych danych nr
2016/679 (RODO) a także zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Czytelny podpis (imię i nazwisko) Uczestnika konkursu: __________________________________

