Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy

nazwa / imię i nazwisko Beneficjenta

Informacja na temat realizowanej operacji
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2014 - 2020

Działanie 16 "Współpraca"
1. Numer umowy o przyznaniu
pomocy
2. Tytuł operacji (krótki i
zrozumiały,
jedno
kluczowe
zdanie o operacji - maks.150
znaków)

3. Wskazanie osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją zgodnie z umową o przyznaniu pomocy
imię nazwisko
adres zamieszkania
adres e-mail
nr telefonu
4. Wskazanie podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej / charakter

(wybrać z listy)

I. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

II. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

III. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

IV…………………………...
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5.Słowa kluczowe umożliwiające
identyfikację przedmiotu operacji
(wybrać z listy)

_

6. Okres realizacji operacji (data
rozpoczęcia i zakończenia
realizacji operacji)

_
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7. Źródła finansowania operacji

8. Całkowity budżet operacji

9. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz.
UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą
główne zadania w ramach operacji

9.1 Kraj

9.2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polska

2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

9.3 Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3)

9.4 Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3)

1
2
…
10. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów
(w języku polskim i angielskim)

11. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich
adresata (prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej, w języku polskim i angielskim)

12. Adres strony internetowej dotyczącej operacji

13. Dodatkowe informacje na temat realizowanej operacji zamieszczane z inicjatywy beneficjenta

14. Osoba, która sporządziła informację

(imię i nazwisko, adres, e-mail, tel.)
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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. U.
UE. L 119 z 04.05.2016 r., str.1 ze zm.), dalej „Rozporządzenie”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje,
że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2. z administratorem danych osobowych Pani/Pan może kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie
na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może 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, w
celu przyznania i wypłaty pomocy w ramach działania „Współpraca” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1226 i 1683);
5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych
na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 4, okres zobowiązań oraz
okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach
działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 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;
7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w
przypadkach określonych w Rozporządzeniu;
8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie danych osobowych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynika z obowiązku zawartego w przepisach prawa, a konsekwencją
niepodania tych danych osobowych będzie nieprzyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Współpraca”.
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