
 

I. DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO 

Nazwa podmiotu 
zgłaszającego produkt do 
Certyfikacji  

 

Adres  

Telefon  

e-mail, strona www  

Forma prawna, NIP, 
REGON (jeśli działalność 
gospodarcza) 

 

II. INFORMACJE NA TEMAT ZGŁASZANEGO PRODUKTU 

Nazwa produktu 
zgłaszanego do 
certyfikacji 

 

Opis produktu 
(krótka prezentacja 
produktu, materiały z 
jakich produkt został 
wykonany, opis 
wytwarzania itp.) 

 

Związek produktu z 
obszarem  
(cechy produktu 
związane z obszarem: 
tradycja, 
przepis/receptura/techni
ka, wydarzenie, miejsce 
w którym jest 
wytwarzane itp.) 

 

Jakość produktu  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO NADNOTECKIEGO 
SYSTEMU CERTYFIKACJI „NADNOTECKA MARKA” 



(charakterystyka składu, 
autentyczność i 
niepowtarzalność itp.) 

Przyjazność środowisku  

III. OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO 

O 
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem przyznawania, używania i 
posługiwania się Certyfikatem Jakości Związku Miast i Gmin Nadnoteckich 

O 

Oświadczam, iż informacje znajdujące się w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem 
rzeczywistym i stanowią podstawę do zawarcia umowy licencyjnej, po pozytywnej ocenie 
wniosku przez Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich 

O Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości poniższą klauzulę informacyjną: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 

− Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy 
licencyjnej dotyczącej przyznania Pani/Panu prawa do używania i posługiwania się 
Certyfikatem Jakości Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 
b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

− Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym 
do przetwarzania danych osobowych w celu monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, 
kontroli i audytu działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. 

− Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty odwiedzające stronę internetową i profile 
w mediach społecznościowych Związku Miast i Gmin Nadnoteckich i korzystające z 
publikacji promocyjnych Związku. 

− Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla przyznania prawa 
do używania i posługiwania się Certyfikatem Jakości. 

− Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez 
Panią/Pana z Certyfikatu Jakości Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,  

− Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.  

 


