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WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

„Najciekawsza zagroda mazurska z elementami architektury regionalnej” 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE o podmiocie 

1. 
Imię i nazwisko  
uczestnika konkursu 

 

2. 
Adres /siedziba podmiotu 
(ulica, nr ulicy, miejscowość, 
kod, poczta): 

 

3. 
Nr telefonu do kontaktu 
(komórkowy, stacjonarny) 

 

4. E-mail:  
5. Województwo:  
6. Powiat:  
7. Gmina:  

 
II.INFORMACJE PODSTAWOWE o obiekcie konkursowym 

8. 
Nazwa obiektu zgłaszanego do 
konkursu: 

 

9. 
Lokalizacja /adres obiektu 
biorącego udział w konkursie                                                    
( jeśli jest inny jak w pkt.I.2.)  

10. Rok budowy 
 

11.  Rok ostatniej renowacji 
 

12. Zasadnicze funkcje zagrody 
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III. INFORMACJE szczegółowe o obiekcie konkursowym podlegające ocenie 

Lp. KRYTERIA PODSTAWOWE Opis szczegółowy 
pkt  

1. 

Charakterystyczna forma zagrody, 
stan zachowania historycznego w 
tym: układ zagrody wiejskiej, 
obecność takich elementów jak: 
przedogródek, ogród warzywny, 
ogród kwiatowy, sad typ i konstrukcja 
obiektu, zachowany pierwotny 
materiał budowlany , 
przeznaczenie/funkcja 
                                                1-2 zdjęcia 

0 -25   

2. 

Zachowanie autentycznych 
elementów architektury regionalnej:  
stolarka drzwiowa i okienna, wszelkie 
zdobnictwo artystyczne 

1-2 zdjęcia 

0 -25   

3. 

Estetyka i spójność obiektu estetyka 
wizualna, charakter zagrody, spójność 
koncepcji, współgranie z otoczeniem 
zgodne z budownictwem ludowym na 
Mazurach 
                                                1-2 zdjęcia 

0-10   

4. 
Samodzielny wkład pracy  przy 
utrzymaniu obiektu, w tym 
prowadzone prace renowacyjne                               

0-15   

5.  Inne elementy stanowiące o 
wyjątkowości obiektu       1-2 zdjęcia 

0-25   

5.1 

Współpraca z innymi podmiotami                            
w zakresie wykorzystania obiektu                   
i wymiany informacji dot. regionu 
Mazur 

0-5 
 
 
 

5.2 

Działania w zakresie społecznej 
aktywności (dyplomy, certyfikaty lub 
referencje) 

0-5 
 
 
 

5.3 

Osiągnięcia związane  
z przedsięwzięciem zgłaszanym do 
konkursu (dyplomy, wyróżnienia, 
nagrody, certyfikaty inne dokumenty 
związane z działalnością, 
wyrobem/produktem) 
 

0-5 

 
 
 
 

5.4 
Wykorzystanie części obiektu do 
celów pozarolniczych 0-10  

 
 
 
 

       --------------------------------------------------                                               ------------------------------------------------------- 
                                                                      Data, miejscowość                                                                         Czytelny podpis uczestnika konkursu 
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Oświadczam, iż akceptuję regulamin konkursu „Najciekawsza zagroda mazurska z elementami 
architektury regionalnej” 
 
Składając niniejsze zgłoszenie akceptuję treść regulaminu konkursu „Najciekawsza zagroda mazurska 
z elementami architektury regionalnej”. Regulamin jest dostępny w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 
 
 

 
 
 

       --------------------------------------------------                                               ------------------------------------------------------- 
                                                            Data, miejscowość                                                                    Czytelny podpis uczestnika konkursu 
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Informacja o przetwarzaniu danych: 

dla członków komisji  i uczestników konkursu „Najciekawsza zagroda mazurska z elementami 

architektury regionalnej”  oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku  

z ubieganiem się o udział w konkursie „Najciekawsza zagroda mazurska z elementami architektury 

regionalnej” 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:   
administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 
39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować 
poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 
89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w konkursie „Najciekawsza zagroda 
mazurska z elementami architektury regionalnej” jako uczestnik lub członek komisji, będą 
przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie „Najciekawsza zagroda 
mazurska z elementami architektury regionalnej” jako uczestnik lub członek komisji. Niepodanie 
danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne  
z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału jako 
uczestnik lub członek komisji w konkursie „Najciekawsza zagroda mazurska z elementami 
architektury regionalnej”. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat od 
dnia wypłaty Województwu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z 
tytułu zrealizowania operacji. 

7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom: Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane te mogą być również przekazane takim 
podmiotom, jak: Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy 
kontroli skarbowej oraz innym uprawnionym podmiotom.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

10.  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach mogą zostać upublicznione 
nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane osobowe w postaci wizerunku będą 
przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, 
jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych  
i rozpowszechnionych przed jej wycofaniem. 
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11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

 
W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy  
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych”.  

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych w związku  
z udziałem w konkursie „Najciekawsza zagroda mazurska z elementami architektury regionalnej”.  
 

uczestnik: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail 
 
członek komisji: imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji 
  

Informujemy, że Pani/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  
 
…………………………, ……………                 …………………………..…… 
     (Miejscowość i data)       (Czytelny podpis) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji konkursu 
„Najciekawsza zagroda mazurska z elementami architektury regionalnej”, w postaci zdjęć, filmów  
i nagrań przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,  
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, 
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn. 

 
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzona działalnością. Niniejsza 
zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej,  
w mediach społecznościowych, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach oraz materiałach 
promocyjnych i informacyjnych ww. instytucji. 

Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 
rozpowszechniania wizerunku. 

…………………………, ……………                          ……………………………… 
       (Miejscowość i data)              (Czytelny podpis) 

 
 


