ZGŁOSZENIE SIEDZIBY STADA/ SIEDZIBY STADA LUB SIEDZIBY PODMIOTU PROWADZĄCEGO OBRÓT,
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PRZETWÓRCZEGO LUB SPALARNI/ TARGU A)
...................................................................................................................................
numer dokumentu

ZS/18

..........................................................................................................................................
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Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pieczęć)
.
Data przyjęcia i podpis

I. CEL ZGŁOSZENIA *

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY

1. Rejestracja nowego podmiotu

2. Zmiana danych

01. Numer identyfikacyjny producenta

3. Korekta danych

III. TYP DZIAŁALNO ŚCI *

1. Siedziba stada – producent rolny

2. Siedziba stada – podmiot prowadzący obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt z wykorzystaniem obiektu
3. Siedziba podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania o biektu
4. Rzeźnia
5. Miejsce gromadzenia zwierząt
6. Zakład przetwórczy lub Spalarnia
7. Targ A)
IV. DANE PRODUCE NTA ROLNEGO / POS IADACZA ZWIE RZĄT/ PODMIOTU PROWADZĄCEGO ZAKŁAD PRZETWÓ RCZY LUB S PALARNIĘ/ TARGU A)1)
05. PESEL

02. Nazwisko / pełna nazwa osoby prawnej / nazwa jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej (j.o.n.p.o.p.)

06. REGON

07. NIP 2)
03. Pierwsze imię / nazwa skrócona

04. Drugie imię

B)

08. Kod kraju oraz numer paszportu lub innego dokumentu t ożsamości
/wyp ełnia osob a fizyczna nieposiada ją ca obywatelstwa polskiego/

V. DANE SIEDZIBY STADA/ SIEDZIBY STADA LUB SIEDZIBY PODMIO TU PROWADZĄCE GO OBRÓ T, POŚ RE DNICTWO W TYM OBRO CIE LUB S KUP
ZWIERZĄT/ RZE ŹNI/ MIE JSCA GROMADZE NIA ZWIE RZĄT/ ZAKŁADU PRZE TWÓRCZEGO LUB SPALARNI/ TARGU A)1)
09. Numer siedziby stada – producenta rolnego/ siedziby stada - podmio tu prowadząceg o ob rót, po średn ictwo w tym o bro cie lu b skup zwie rząt z wykorzystaniem obiektu/ rzeźni/ miejsca gromadzenia
zwierząt/ zakładu przet wórczego lub spalarni,/ siedziby podmiotu prowadzącego obrót, po średn ictwo w tym o bro cie lu b skup zwie rząt b ez wykorzysta nia ob ie ktu/ targu A)1)3)
10. Wet eryna ryjny nu mer identyfikacyjny**

12.

11. Data wydania decyzji**

Razem ze zgłoszeniem składam załącznik - decyzja powiatowego lekarza wet erynarii lub kopia decyzji powiatowego lekarza wet erynarii 4)

VI. ADRES SIEDZIBY STADA/ RZE ŹNI/ MIE JSCA GROMADZE NIA ZWIE RZĄT/ ZAKŁADU PRZE TWÓRCZEGO LUB SPALARNI/ SIEDZIBY PODMIOTU
PROWADZĄCEGO OBRÓT, POŚ RE DNICTWO W TYM OBRO CIE LUB S KUP ZWIERZĄT BEZ WYKORZYSTANIA OBIEKTU / TARGU A)1)4)
13. Województwo

16. Kod pocztowy

20. Nr domu

14. Powiat

17. Poczta

21. Nr lokalu

15. Gmina

18. Miejscowo ść

22. Telefon st acjonarny / komórkowyB)

23. FaksB)

19. Ulica

24. E-mail B)

25. Miejsce przebywania stada (opisowo)

26. Współrzędne geograficzne (WGS84)***

X=

Y=

VII. DANE DZIAŁKI E WIDENCYJNEJ, NA KTÓREJ ZLOKALIZOWANA JEST S IE DZIBA STADA, W TYM SIEDZIBA STADA PODMIOTU P RO WADZĄCEG O
OBRÓT, POŚ RE DNICTWO W TYM OROCIE LUB SKUP ZWIE RZĄT Z WYKORZYSTANIEM OBIEKTU / RZE ŹNIA/ MIE JSCE GROMADZENIA ZWIE RZĄT/
ZAKŁAD PRZETWÓ RCZY LUB S PALARNIA/ TARG A)1)

26. Województwo
29. Nazwa obrębu ewidencyjnego (wsi)

27. Powiat
30. Numer ob ręb u ewidencyjnego

28. Gmina
31. Numer arkusza ma py

32. Numer działki ewidencyjnej

VIII. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH O SOBOWYCH

Oświadczam, że zostałem poinformowana(-y) i zrozumiałem, że:

1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Moderniz acji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic twa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych,
wskazany w pkt 2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych [Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, str. 1], dalej Rozporządzenie , gdy jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu prowadzenia rejestru zwierząt gospodarskich
oznakowanych w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz.
546 ze zm..);
6. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze
zawartej umowy, np. dostawcom IT;
7. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, będą przetwarzane w okresie wskazanym w art.8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 546 ze zm.). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych.
Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
8. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres, o
którym mowa w art.8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfik acji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 546 ze zm.) lub do czasu jej
odwołania;
9. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w
Rozporządzeniu;
10. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;
11. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
12. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w Zgłoszeniu siedziby stada/ siedziby stada lub siedziby podmiotu prowadzącego obrót,
pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt/ rzeźni/ miejsca gromadzenia zwierząt/ zakładu przetwórczego lub spalarni/ targuA) wynik a z obowiązku zawartego w
przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 546 ze zm.), a konsekwencją niepodania tych danych
osobowych może być np.: pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

Dzień

Miesiąc

Rok

.
Czytelny podpis Wnioskodawcy/ Pełnomocnika - Reprezentanta

IX. ZGODA NA P RZETWARZANIE DANYCH O SOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1) na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175
Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to
wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu Zgłoszenia siedziby stada/siedziby stada lub siedziby stada podmiotu
prowadzącego obrót lub skup zwierząt/rzeźni/miejsca gromadzenia zwierząt/zakładu przetwórczego lub spalarni/targuA) jako dane nieobowiązkowe , w celu prowadzenia
rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 546 ze zm.).
Jestem świadomy/a, że podanie danych w ww. zgodzie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego jej treści.
Przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny
Administratora danych z dopiskiem Ochrona danych osobowych lub na adres e-mail: info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpły wa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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X. PODPIS SKŁADAJĄCE GO ZG ŁO SZENIE

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych zamieszczonych w zgłoszeniu.

Dzień

Miesiąc

Rok

.
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XI. ADNOTACJE ARiMR

lub inny podmiot prowadzący działalność w zakr esie organizowania wystaw , pokazów lub konkursów zwierząt.
DANE NIEOBO WIĄZKOWE
* Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadr acie.
A)
** Obowiązkowo wypełnić w przypadku rzeźni, miejsca gromadzenia zwierząt, zakładu przetwór czego lub spalarni, a także podmiotu pr owadzącego obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt, tar gu wskazując
weterynaryjny numer identyfikacyjny właściwy dla zgłaszanej działalności oraz datę wydania decyzji administr acyjnej, w której Powiatowy Lekarz Weter ynarii nadał ww. weterynaryjny numer identyfikacyjny.
*** Uzupełnia pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1) Niewłaściwe skreślić
2) Nie dotyczy osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
3) Wypełnić w przypadku zmiany danych
4) Pole obowiązkowe w pr zypadku rzeźni, miejsca gromadzenia zwierząt, zakładu przetwór czego lub spalarni, a także podmiotu pr owadzącego obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt, tar gu A).
5) Nie dotyczy: rzeźni, miejsca gromadzenia zwierząt, zakładu przetwór czego lub spalarni, a także podmiotu pr owadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu, tar gu A).
A)

B)

