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REGULAMIN 
 

 ogólnopolskiego Konkursu  

Najlepszy Przetwórca Ekologiczny w 2022 r.  

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin konkursu „Najlepszy Przetwórca Ekologiczny w 2022r. zwany dalej 

regulaminem określa: 

1) Cele konkursu 

2) Zasady udziału w konkursie 

3) Zasady przeprowadzenia konkursu 

§ 2. Cele konkursu 

Głównym celem konkursu „Najlepszy przetwórca ekologiczny w 2022 r. jest: 

1) Szerzenie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa surowców ekologicznych,  

2) Wdrażanie najlepszych rozwiązań w ochronie środowiska i klimatu, promowanie 

zdrowej i zrównoważonej diety ,  

3) Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu wartości ekologicznych. 

§ 3. Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w 

Radomiu przy współpracy z: 

a) Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

b) Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. 

§ 4. Uczestnicy 

W Konkursie może brać udział każdy podmiot, który spełnia poniższe warunki: 

1) Posiada certyfikat produkcji ekologicznej w kategorii „przetworzone produkty rolne, 

w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność” zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) 2018/848,  

2) Zgodne z definicją MŚP  (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, którego 

roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego bilans nie przekracza 43 mln 

euro), 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32003H0361
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3) Przetwarzający głównie surowce ekologiczne, 

4) Posiadający siedzibę na terytorium Polski, 

5) dokonał zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, na formularzu stanowiącym Załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu, .  

§ 5. Organizacja konkursu  

1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zamieszcza informację o konkursie na 

swojej stronie internetowej, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy. 

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się, wypełniając formularz zamieszczony na stronie 

internetowej. 

2) Zgłoszenie do konkursu może być wypełnione samodzielnie przez przetwórcę lub przy 

wsparciu doradców rolniczych zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa 

Rolniczego na podstawie informacji dostarczonych przez przetwórców. 

3) Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 29 lipca 2022 roku. 

4) Ze zgłoszonych przetwórni ekologicznych Komisja dokonuje wyboru laureatów.  

5) Komisję powołuje Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w 

Radomiu.  

6) Po dokonaniu oceny przetwórni, Komisja wyłoni trzech laureatów. Laureatom 

przyznawane są miejsca od I do III.  

 

 

§ 6. Finansowanie nagród 

1) Konkurs realizowany jest w ramach operacji „Rolnictwo ekologiczne - szansa dla 

rolników i konsumentów”. wpisanej do Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w 

zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Koszt nagród 

pieniężnych oraz statuetek dla laureatów finansowany ze środków II schematu 

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

2) Laureaci Konkursu wyłonieni przez Komisję konkursową otrzymają nagrody 

pieniężne w łącznej kwocie 23500 zł. oraz statuetki  

I miejsce 10000 zł  

II miejsce 7500 zł 

III miejsce 6000 zł, 

3) CDR Oddział w Radomiu z kwot przeznaczonych na nagrody pieniężne pobierze 

podatek dochodowy i odprowadzi do Urzędu Skarbowego. 

§ 7. Klauzula informacyjna RODO 

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Zamawiający informuje, 

że: 
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1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Brwinowie pod adresem: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99 (zwanego 

dalej CDR); 

2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Wykonawca 

może skontaktować się w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych 

osobowych pod adresem e- mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby,wskazany w ust. 1; 

3) jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych  

z przeprowadzeniem konkursu Najlepszy Przetwórca Ekologiczny, wyłonienia 

laureatów i wyróżnionych, przyznania nagród oraz umieszczenia ich w katalogu i 

materiałach związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego 

zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym szczególnie 

przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach 

wewnętrznych CDR w zakresie archiwizacji dokumentów; 

5) zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych 

osobowych, 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

f) jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w ust. 2 lub 

pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować brakiem zakwalifikowania do udziału w konkursie; 

7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania zgodnie z art. 22 RODO. 

 

§ 8. Dodatkowe postanowienia 

1) Materiały nadesłane na konkurs nie są zwracane. Materiały mogą zostać wykorzystane 

w publikacjach promocyjnych oraz jako dokumentacja Konkursu.  

2) Nadesłanie materiałów wymaganych przez zgłoszenie stanowi jednocześnie 

oświadczenie, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

3) Koszty objazdu przetwórni oraz przygotowania zgłoszenia nie są zwracane. 

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie nadesłanych 

pocztą materiałów dołączonych do zgłoszenia.  

5) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
1
  

w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 

6) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

                                                
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) i przepisami krajowymi w tym zakresie. 

mailto:iodo@cdr.gov.pl
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7) Laureat Konkursu wypełnia oświadczenie (na wzorze załącznika nr 3 do regulaminu), 

w celu załatwienia formalności związanych z przyznaną nagrodą pieniężną.  

8) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu na podstawie 

oświadczenia laureatów wskazanego w pkt 7., dokonuje formalności związanych z 

przyznaną nagrodą. 

 

 

 

I N S T R U K C J A 

 

W celu dokonania zgłoszenia przetwórni ekologicznej do konkursu „Najlepszy 

Przetwórca Ekologiczny” w 2022 r., należy pobrać na dysk formularz 

zgłoszeniowy (dokument do pobrania zamieszczono poniżej). Formularz w 

formacie „pdf” należy wypełnić komputerowo i wydrukować. Następnie we 

wszystkich stosownych miejscach należy złożyć podpisy i „skan” całości 

dokumentu przesłać na adres: a.sliwa@cdr.gov.pl. W przypadku uznania za 

stosowne, można do wysyłanego zgłoszenia dołączyć zdjęcia lub inne 

dokumenty. Jeżeli pole tekstowe w którymś z punktów, okaże się 

niewystarczające do uzasadnienia, dopuszczalne jest dołączenie do formularza 

zgłoszeniowego dodatkowego pliku tekstowego, ze stosownymi wyjaśnieniami. 

Należy w tym przypadku wyraźnie zaznaczyć – którego punktu dotyczą 

dodatkowe opisy. 


