
PLNÁ MOC / POWER OF ATTORNEY

hereby empowers Luboš Bárta, Dr. MBA, and the Gastro- 
Press Ltd. to represent the Principal at the Federal Agency of 
the United States Department of Health and Human Services 
- Food and Drug Administration (FDA) - in all related legal and 
other acts for registration of the winery and dealing on the CO-
LAs Waiver at FDA, TTB, as well as handling and dealing with US 
Customs and other stakeholders participating in delivery of the 
wine samples to the competition organizers. 

The Attorney is entitled to authorise another person to act in 
Attorney´s place on behalf of the Principal.

Me, the Principal, agree, that the provided data on competitor 
and wines will be further processed by the organizer of Czech 
and Slovak participation, the GastroPress s.r.o., and the organi-
zer of the competition, and will be kept, and, if the wine would be 
awarded, will be used for publication together with the results 
of the competition, following the Regulation (EU) 2016/679, the 
full version of the GDPR (General Data Protection Regulation) 
after the correction has been implemented. The GDPR is the le-
gal framework for the protection of personal data valid through- 
out the EU.

I am aware that I may withdraw this consent at any time in 
the future.

TUTO ČÁST NASKENUJTE NEBO VYFOTOGRAFUJTE 
A POŠLETE NA ADRESU redakce@e-sommelier.cz.

Part 2. / Část 2., Plná moc 
/ Power of Attorney

tímto zmocňuje JUDr. Luboše Bártu, MBA a společnost Gastro- 
Press  s.r.o., aby zastupovali naše vinařství a jeho statutární 
orgán u Federal Agency of the United States Department of  
Health and Human Services - Food and Drug Administration 
(FDA) ve všech souvisejících právních a jiných aktech směřujících 
k registraci vinařství a zabývajících celním odbavením před úřady 
FDA, TTB, stejně jako k jednáním s tuzemskými i americkými cel-
ními úřady a dalšími zainteresovanými stranami, které se podí-
lejí na doručení soutěžních vzorků vína organizátorům soutěže. 
   Zplnomocněnec je oprávněn pověřit jinou osobu, aby jednala  
jménem zastoupené osoby.

Výslovně uděluji souhlas s tím, že poskytnuté údaje o soutě-
žícím a vínech budou dále zpracovávány organizátorem české 
a slovenské účasti, GastroPress s.r.o. a organizátorem soutěže, 
budou jimi uchovávány a pokud bude víno oceněno medai-
lí, souhlasím podle nařízení (EU) 2016/679, úplná verze GDPR 
(obecné nařízení o ochraně údajů) po provedení opravy, s tím, 
že tyto údaje budou zveřejněny spolu s výsledky soutěže. GDPR 
je právní rámec pro ochranu osobních údajů platný v celé EU.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

............................................................................... datum,
razítko a podpis oprávněné osoby

Part 1 / Část 1., Competitors credencials, authorizer / Údaje o soutěžícím, zplnomocnitel
PRODUCER

SOUTĚŽÍCÍ  VINAŘSTVÍ

ADDRESS

ADRESA

ZIP / CITY

PSČ / MĚSTO

COUNTRY

ZEMĚ

CONTACT PERSON

KONTAKTNÍ OSOBA

PHONE

TELEFON (s předvolbou)

E-MAIL

E-MAIL

Trad. REG. No.

IČO

TAX (UID) Reg. No

DIČ (nebo se označte jako neplátce)

11 digit FDA Reg. Number #

(vyplníme my, vy jen pokud znáte)

The Principal (jméno a příjmení oprávněného zástupce)

publishing & wine marketing

San Francisco International Wine Competition 2019, 401 Terry Francois Blvd., San Francisco, CA, 94158 U.S.A.

Platnost FDA# do 
(pokud znáte)
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