
Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
VII Konkurs Śląskiej Izby Aptekarskiej 

NALEWEK WŁASNEJ RECEPTURY - KATOWICE 2019 
 
Imię i nazwisko uczestnika  

 

 

Adres (ulica, kod, miejscowość) 

 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

Adres e-mail  

 
 

Nazwa zgłaszanej nalewki* 
 

 
* jeżeli nazwa nalewki (lub innego alkoholu) o tym nie świadczy, proszę dodatkowo podać jej podstawowe składniki  

 

Właściwości smakowe nalewki (wytrawna / słodka / półsłodka**) 

 

 
** proszę wybrać określenie, które najbardziej określa właściwości smakowe nalewki 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem „VII Konkursu Śląskiej Izby Aptekarskiej 

NALEWEK WŁASNEJ RECEPTURY - Katowice 2019” i w pełni akceptuję jego treść. 

 

 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). 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zgłoszenia udziału w „VII 

Konkursie Śląskiej Izby Aptekarskiej NALEWEK WŁASNEJ RECEPTURY - Katowice 2019" oraz 

w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, przynależności do okręgowej izby aptekarskiej 

na liście zgłoszeń oraz wyników „VII Konkursu Śląskiej Izby Aptekarskiej NALEWEK WŁASNEJ 

RECEPTURY - Katowice 2019” na stronach internetowych Organizatora oraz w materiałach 

podsumowujących konkurs. 

 

Obowiązek informacyjny: https://www.katowice.oia.pl/oi.html 

Administratorem danych osobowych jest Śląska Izba Aptekarska z siedzibą w Katowicach, 

ul. Kryniczna 15. Dane osobowe będą przetwarzane przez Śląską Izbę Aptekarską w celach 

związanych z organizacją „VII Konkursu Śląskiej Izby Aptekarskiej NALEWEK WŁASNEJ 

RECEPTURY - Katowice 2019”. Śląska Izba Aptekarska informuje, że podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych są uzasadnione interesy Śląskiej Izby Aptekarskiej (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), a dane te będą przetwarzane w celu określonym powyżej przez czas niezbędny dla jego 

realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

………………………… 

 

……………………………… 

Data, miejscowość Podpis 

 


