
„BAKE OFF – JUNIOR” 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA 

 

PODSTAWOWE DANE 

Imię i nazwisko: 

Wiek: 

Data urodzenia: 

Adres: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Obywatelstwo: 

Dane kontaktowe rodziców: 

 

 

INFORMACJE Z ZAKRESU PIECZENIA 

Od jak dawna zajmujesz się pieczeniem? 

Kto nauczył Cię pieczenia? 

Dlaczego sprawia Ci to radość? 

Jak często pieczesz? 

Napisz krótko, czym jest dla Ciebie pieczenie! Dlaczego lubisz piec? Dlaczego chcesz 

wziąć udział w programie „BAKE OFF – JUNIOR”? Czego oczekujesz od programu?  

Czy umiesz piec następujące rodzaje ciast? 

 Drożdżowe 

 Parzone  

 Biszkopt 

 Kruche 

 Francuskie 

 Pizza 

 

Czy robiłeś/-aś kiedyś tort? Jeżeli tak, opisz jaki i dla kogo. 

 

 

 

 

 

 

Napisz, jakie kremy umiesz przygotować. 

 

 

 

 

 

Jaki jest twój poziom doświadczenia i jak często przyrządzasz następujące wypieki? 

 Ciastka 

 Chleby 

 Ciasta 

 Desery w szkle 



 Torty 

 Tarty 

 

 

Podaj, co najtrudniejszego upiekłeś/-aś w swoim życiu. 

 

 

 

 

Jaki jest Twój popisowy deser? 

 

 

 

 

 

Czy posiadasz jakieś rodzinne historie związane z pieczeniem? Na przykład wspomnienia, 

ulubione rodzinne wypieki, receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie? 

 

 

 

 

 

 

Czy przeżyłeś/-aś kiedyś katastrofę związaną z pieczeniem? 

 

 

 

 

 

Czy należysz do klubów, grup w mediach społecznościowych lub innych grup związanych 

z pieczeniem? 

 

 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się pieczenia? Brałeś/-aś udział w kursach dla dzieci? 

 

 

 

O SOBIE 

Napisz kilka słów o sobie. Jesteśmy ciekawi Twojej historii. Do jakiej szkoły uczęszczasz? 

Kto kosztuje Twoje wypieki? 

 

 

Jakie masz inne hobby? 

 

Jakie masz plany na przyszłość? Czy zamierzasz pójść na kursy kulinarne lub do szkoły 

gastronomicznej? 

 

 

Czy byłeś/-aś kiedykolwiek w telewizji? Jeśli tak, podaj szczegóły. 

 

 

 

 



 

 

ZDJĘCIA – dodaj do ankiety lub załącz w mailu 

Załącz zdjęcia – Twoje oraz Twoich wypieków! 

Możesz załączyć również filmik, w którym opowiadasz o swoim wypieku albo który 

nagrasz w kuchni, w czasie pracy! Film możesz wgrać na YouTube (link może być 

niepubliczny). 

Czy jest cokolwiek, co chciał(a)byś dodać do ankiety? Spraw, by Twoje zgłoszenie 

wyróżniło się spośród setek innych! Pokaż nam, że jesteś wyjątkowy/-a! 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 
Jako uprawniony opiekun/rodzic wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziec-

ka przez Jake Vision sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żupniczej 17, 03-821, Warszawa oraz Te-

lewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa w celu wzięcia 

udziału w Konkursie. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią regulaminu Programu „Bake Off – Junior”,  

akceptuję go w całości i bez żadnych zastrzeżeń, i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

 
Oświadczam i gwarantuję, że treści zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i nie naruszają ja-

kichkolwiek praw osób trzecich, w tym wizerunku i w szczególności praw autorskich. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: 

 

1) Administratorem przekazanych w zgłoszeniu danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. 

z siedzibą przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

2) Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na 

adres: Telewizja Polska S.A. z siedzibą przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.3) 

Przekazane w niniejszym zgłoszeniu dane osobowe przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia Konkursu „Bake Off – Junior” na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana  zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4) odbiorcą przekazanych w zgłoszeniu danych osobowych będzie Jake Vision sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Żupniczej 17, 03 - 821, Warszawa – jako Producent programu. 

5) Przekazane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia emisji i reemisji programu 

telewizyjnego. 



7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia się do udziału w Konkursie. 

Może Pan/Pani podać dane dobrowolnie, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

 


