Załącznik nr 2 do Aneksu
z dnia 22.11.2018 r.

OŚWIADCZENIE
A. W związku z uzyskaniem przez Użytkownika możliwości bezpośredniego dostępu,
w szczególności wglądu i wprowadzania informacji zgodnie z przypisanymi rolami do rejestru
zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, za pomocą sieci Internet po wprowadzeniu loginu i hasła nadanego
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………...
numer PESEL ………………………………………………………………………………………..............
przyjmuję do wiadomości, że:
1) Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych służących do
jego identyfikacji, w szczególności loginu i hasła. Użytkownik w pełni ponosi
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ujawnienia osobom trzecim danych
służących do identyfikacji Użytkownika w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
zwanym dalej: „Systemem IRZ”;
2) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane przy
użyciu jego loginu i hasła, o ile ponosi za nie winę;
3) Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła dla danego loginu powoduje zablokowanie
dostępu do korzystania z konta Użytkownika;
4) Odblokowanie dostępu do korzystania z konta Użytkownika następuje po uprzednim,
telefonicznym zgłoszeniu potrzeby odblokowania do Agencji, zgodnie z pkt 7;
5) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodne
z celem określonym w Porozumieniu o współpracy Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz za ujawnianie
tych danych osobom trzecim, nieuprawnionym do ich przetwarzania;
6) W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przez Użytkownika, że jego dane
identyfikacyjne (login, hasło do Systemu IRZ) zostały ujawnione osobie
nieuprawnionej, a także w przypadku zagubienia powyższych danych, Użytkownik
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie swojego
bezpośredniego przełożonego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
7) Wszystkie zapytania oraz nieprawidłowości występujące przy korzystaniu z konta
należy zgłaszać telefonicznie do Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji
Zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na numer telefonu
(022) 595 02 00 oraz do prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa działu pomocy technicznej na numer telefonu (022) 595 02 50 lub pocztą
elektroniczną na adres arimr_hd@arimr.gov.pl.

…………………………………….……….
Miejscowość, data

……………………………………………..
Czytelny podpis

B. Oświadczam, że zostałem poinformowana(-y) i zrozumiałem, że:
1) administratorem moich 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 mogę 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 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 04.05.2016, str. 1 ze zm], dalej Rozporządzenie;
5) zebrane dane osobowe na podstawie, o której mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez
administratora danych w celu realizacji dostępu organów Inspekcji Weterynaryjnej do
rejestru zwierząt gospodarczych oznakowanych, wynikającego z art. 11 i 32 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.; dostawcy IT;
7) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia będą
przetwarzane od daty przekazania Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wykazu, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 1 Porozumienia do daty
otrzymania informacji od Głównego Lekarza Weterynarii, o której mowa w § 21 ust. 2
pkt 2 Porozumienia. 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) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w
Rozporządzeniu;
9) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia związane
jest z udzieleniem przez Prezesa ARiMR organom Inspekcji Weterynaryjnej dostępu do
rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych na podstawie art. 11 i 32 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
nieudzielenie dostępu do ww. rejestru.

…………………………………….……….
Miejscowość, data

……………………………………………..
Czytelny podpis

