WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DOSTAWCÓW

……………………………………………

Znak sprawy (wypełnia ARiMR)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
………………………………………………........................................................................................................... ....................
Imię i nazwisko/nazwa firmy1
...............................................................................................
NIP1

.....................................................................................................
REGON1

...............................................................................................
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym2

.…….............................................................................................
Obszar działalności gospodarczej1

............................................................................................................................. .............................................................................
Nr konta*
Miejsce zamieszkania i adres / siedziba i adres firmy
…………………………………….......
Województwo

………………..................
Powiat

………………………………………………….......
Gmina

………………………………………...
Miejscowość 1

…………………………..
Ulica1

……………………
Nr domu1

………………………
Nr lokalu1

………………………………………...
Kod pocztowy1

…………………………….
Poczta1

………………………
Telefon*

…………………………..
Faks*

…………………………………………………………………………..
Adres e-mail*

……………………………………………………...
Adres strony internetowej*

PRZEDMIOT DOSTAWY, JAKI ZAMIERZAM DOSTARCZAĆ3:
kolczyki i duplikaty kolczyków dla bydła
……………….…………………………………………………………………………….
Rodzaj kolczyka(ów)/ duplikatu kolczyka(ów)**

kolczyki i duplikaty kolczyków dla owiec/kóz
…………………………………………………………………………………………..………
Rodzaj kolczyka(ów)/ duplikatu kolczyka(ów)**

kolczyki dla świń
……..……………………………………………………………………………………………
Rodzaj kolczyka(ów)**

kolczyki i duplikaty kolczyków dla owiec/kóz zawierające elektroniczny identyfikator
…………………………………………………………………………………………………
Rodzaj kolczyka(ów)/ duplikatu kolczyka(ów)**

czytniki elektronicznych identyfikatorów
USŁUGA POBIERANIA ELEKTRONICZNEJ WERSJI ODPOWIEDZI NA: WNIOSEK
O PRZYDZIELENIE PULI NUMERÓW KOLCZYKÓW/ DUPLIKATÓW KOLCZYKÓW
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH4*
dostęp do usługi pobierania
……………………………………………………...
elektronicznej wersji odpowiedzi
Adres e-mail

KLAUZULA
INFORMACYJNA
W
ZAKRESIE
PRZETWARZANIA
DANYCH
OSOBOWYCH DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH (W TYM PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) ORAZ ICH PEŁNOMOCNIKÓW
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
1
2
3
4

*
**

Pola obowiązkowe do wypełnienia.
Pole obowiązkowe do wypełnienia, jeśli Wnioskodawca taki numer posiada.
Odpowiednie zaznaczyć X.
Zaznaczyć X w przypadku potrzeby uzyskania usługi pobierania elektronicznej wersji odpowiedzi na: Wniosek o przydzielenie puli
numerów kolczyków/ duplikatów kolczyków dla zwierząt gospodarskich. Zaznaczając ww. usługę należy podać adres e-mail, na
który będą przesyłane zwrotne odpowiedzi.
Dane nieobowiązkowe.
Wpisać jeżeli dotyczy.
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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), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1. 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.
2. 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 e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (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).
4. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawach, o których mowa w pkt 3 będą przetwarzane
przez Administratora w celu realizacji zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 546 ze zm.), zwanej
dalej: „Ustawą” tj. obsługi wniosku o wpis na Listę dostawców, zawarcia i wykonywania umowy,
prowadzenia Listy dostawców.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT.
Ponadto zostaną upublicznione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych w Biurach Powiatowych
i Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 26
ust. 3 Ustawy.
6. Pani/Pana dane osobowe, zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia będą
przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji zadań o których mowa
w pkt 4. 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. Ponadto, okres przechowywania
danych może zostać przedłużony o okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe, zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji zadań o których mowa w pkt 4 oraz przez okres realizacji celów, o których mowa
w sekcji poniżej lub do czasu jej zmiany lub odwołania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
9. 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.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku
o wpis na Listę dostawców wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie
wniosku bez rozpoznania lub pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych we wniosku.
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ZGODA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy osób
fizycznych) - zaznaczyć kwadrat znakiem X
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 w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu „Wniosku o wpis na Listę dostawców”,
jako „dane nieobowiązkowe”, w celu ułatwienia i przyśpieszenia kontaktu ze mną
w sprawach dotyczących obsługi wniosku o wpis na Listę dostawców oraz zawarcia
i wykonywania umowy.
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 w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu „Wniosku o wpis na Listę dostawców”,
jako „dane nieobowiązkowe”, w celu prowadzenia Listy dostawców (umieszczenia tych
danych na Liście dostawców prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa).
Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia
wniosku o wpis na Listę dostawców, zawarcia i wykonywania umowy oraz prowadzenia Listy
dostawców. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści
powyższych zgód. Każdą ze zgód 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 zgód nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami wpisu na Listę dostawców i zasadami jej prowadzenia
oraz dołączam do Wniosku załączniki zgodne z pkt 5 i 6 Warunków wpisu na Listę dostawców i zasad
jej prowadzenia.

…………………………………………………….
Data

……………………………………………………………
Podpis z podaniem imienia, nazwiska
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