Prośba o przesłanie potwierdzenia złożenia dokumentu w zakresie Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt
Ja……………………………………………………
(imię i nazwisko składającego dokument)

nr. producenta:……………………………
Proszę o przesłanie na adres poczty elektronicznej: ……………………………….
potwierdzenia złożenia w dniu…………….., w biurze powiatowym ARiMR w ………………………………
następujących druków dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt:
1………
2………
3………

Proszę powyższy druk złożyć na pół i wrzucić wraz z dokumentami, których dotyczy do wrzutni.
ZGODA SKŁADAJACEGO DOKUMENT NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(dotyczy osób fizycznych)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa (adres do
korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako Administratora, moich danych osobowych podanych powyżej w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie,
w celu wydania potwierdzenia złożenia dokumentu w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia złożonego dokumentu w zakresie identyfikacji
i rejestracji zwierząt (zgłoszenia/ wniosku). Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści powyższej zgody.
Zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora, z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………………………..
Data, imię i nazwisko składającego prośbę

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z treścią 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej „Rozporządzenie”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje, że:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej: „Administrator” jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem może Pani/ Pan kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 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.
Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie, o której mowa w pkt 3 będą przetwarzane przez Administratora w celu wydania potwierdzenia złożenia dokumentu
w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe, zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa w pkt
4.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach
określonych w Rozporządzeniu.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 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.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

