Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Potwierdzenie przyjęcia przez
Oddział Regionalny ARiMR
/pieczęć/

Symbol formularza: W-1/597

WNIOSEK
O PRZYZNANIE WSPARCIA (BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA/ INNE
PRZEZNACZENIE)

Data przyjęcia i podpis

Znak sprawy

CEL ZŁOŻENIA:
Wniosek

Zmiana wniosku

Korekta wniosku

I. IDENTYFIKACJA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE WSPARCIA
1.1 NUMER IDENTYFIKACYJNY

2. RODZAJ PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE WSPARCIA
2.1. Producent owoców niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw
2.2 Organizacja producentów owoców i warzyw

3. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
3.1. Nazwisko/Nazwa

3.2. Imię

3.3. Obywatelstwo (kod kraju)

3.4. Numer NIP

3.5. REGON

3.6. Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS

3.7. PESEL

4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES ZAMIESZKANIA ALBO SIEDZIBA I ADRES TEGO PODMIOTU
4.2. Województwo

4.1. Kraj

4.5. Kod pocztowy

4.9. Nr domu

4.3. Powiat

4.7. Miejscowość

4.6. Poczta

4.10. Nr mieszkania 4.11. Telefon stacjonarny / komórkowy

4.4. Gmina

4.8. Ulica

4.12. Faks

4.13. E-mail

5. ADRES DO KORESPONDENCJI [JEŻELI INNY NIŻ W PKT 4]
5.2. Województwo

5.1. Kraj

5.5. Kod pocztowy

5.9. Nr domu

5.6. Poczta

5.10. Nr mieszkania

5.3. Powiat

5.7. Miejscowość

5.11. Telefon stacjonarny / komórkowy

5.13. E-mail
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5.4. Gmina

5.8. Ulica

5.12. Faks

6. DANE PEŁNOMOCNIKA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
6.2. Imię

6.1. Nazwisko/Nazwa

6.5. Województwo

6.4. Kraj

6.8. Kod pocztowy
6.12. Nr domu

6.9. Poczta

6.13. Nr mieszkania

6.6. Powiat

6.7. Gmina

6.10. Miejscowość

6.11. Ulica

6.14. Telefon stacjonarny / komórkowy

6.15. Faks

7. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU
7.1. Nazwisko/Nazwa

7.2. Imię

7.4. Telefon stacjonarny / komórkowy

7.5. E-mail

8. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
P L
Symbol kraju
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6.16. E-mail

CZĘŚĆ B - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DEKLARACJI DZIAŁEK ROLNYCH
Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni ….. ha,

Prowadziłem działania wskazane w części C wniosku dla produktów pochodzących z działek wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Położenie działki ewidencyjnej

Lp.
Województwo

Powiat

Gmina

Dane wg ewidencji gruntów i budynków
Nazwa i numer
obrębu
Numer działki
ewidencyjnego ewidencyjnej
(wsi)

Powierzchnia
całkowita działki
ewidencyjnej
ha

1

2

3

4

5

6

a

Powierzchnia
gruntów rolnych na
działce
ewidencyjnej
(ogółem)
ha

7

Uprawiany
produkt
poddany
działaniu

Dane działki rolnej położonej na działce
ewidencyjnej

Działanie
bezpłatna
Oznaczenie
dystrybucja/inne literowe działki
przeznaczenie
rolnej lub jej
części

a
8

9

10

11

Powierzchnia działki rolnej
lub jej część, z której
pochodzą produkty
przeznaczone do wycofania
ha
a
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RAZEM
UWAGA! W przypadku gdy liczba pozycji przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia, oznaczajac numer strony jako: "3a z 7, 3b z 7" itd.
Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
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CZĘŚĆ C - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA PRODUKTÓW
I. Wycofanie z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, za które wnioskuję o przyznanie wsparcia do produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Nazwa
Nr działki
produktu
ewidencyjnej
i kod CN

Oznaczenie
literowe
działki rolnej
lub jej części

Lp.
1

2

3

Adres
Powierzchnia
miejsca
uprawy
Ilosć
Data
Masa netto
wycofania,
produktu,
produktów,
Numer partii
wprowadzenia Sposób jednostkoweg
z którego
objętego
poddana
dostarczone
wycofania
uprawy o opakowania
produkt
działaniem
wycofaniu
go produktu
(dd-mm-rrrr)
produktu (kg)
został
wycofania
(kg)
wysłany do
(ha)
odbiorcy
4

5

6

7

8

9

10

Odległość
pomiędzy
miejscem
wycofania a
miejscem
odbioru (km),
wg.
elektornicznej
mapy GPS
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wnioskuję o wsparcie do ilości/ powierzchni zadeklarowanych, w części C wniosku, wyliczonych wg. stawek i sposobu wyliczenia określonych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.82) i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2017/1165.
1.

Produkty objęte wsparciem: Jabłka (kod CN 0808 10), Gruszki (kod CN 0808 30), Śliwki (kod CN 0809 40 05), Brzoskwinie (kod CN 0809 30).

4,5,8 Ilość produktu, masę netto - należy podać z dokładnością do pełnego kilograma, powierzchnię w ha - do dwóch miejsc po przecinku.
10. Należy wskazać dokładny adres, z którego produkt zostanie wysłany do odbiorcy i będzie on dostępny do kontroli jakościowej.
12. Wskazać właściwy rodzaj środka transportu
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Środek
transportu
(kołowy
zwykły/
kołowy
chłodnia)

Numer
rejestracyjny
środka
transportu

12

13

II. Wycofanie z rynku na inne przeznaczenie, za które wnioskuję o przyznanie wsparcia do produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa produktu i kod
CN

1

Oznaczenie literowe działki
Nr działki
rolnej lub jej części
ewidencyjnej

2

3

Powierzchnia uprawy
produktu, objętego
działaniem wycofania
(ha)

Ilość
produktów,
poddana
wycofaniu
(kg)

Data przeprowadzenia
wycofania (dd-mm-rrrr)

Numer partii
dostarczonego
produktu

4

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UWAGA! W przypadku gdy liczba pozycji przekracza liczbę wierszy oświadczenia, należy wypełnić dodatkowe kartki oświadczenia, oznaczajac numer strony
jako: "5a z 7, 5b z 7" itd.
1.

Produkty objęte wsparciem:

Jabłka (kod CN 0808 10), Gruszki (kod CN 0808 30), Śliwki (kod CN 0809 40 05), Brzoskwinie (kod CN 0809 30).

4, 5 Ilosć produktu należy podać z dokładnością do pełnego kilograma, powierzchnię w ha - do dwóch miejsc po przecinku.
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III. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Nazwa załącznika

Lp.

I. Dokumenty wymagane w przypadku operacji dotyczących wycofania z rynku:

1.

Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku

2.

Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i
warzyw wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych

II.Inne dokumenty

1.

Dokumentacja dodatkowa uzasadniająca wnioskowaną kwotę wsparcia. W przypadku jej
złożenia wraz z niniejszym wnioskiem wymienić w poniższej tabeli

III. Dodatkowe załączniki składane wraz z wnioskiem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Łączna liczba załączników:
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Liczba
załączników

Tak

nie dotyczy

IV. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE WSPARCIA
Oświadczam, że:
1.

Znane mi są zasady uczestnictwa w mechanizmie "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców" i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.

2.

Znam i akceptuję wysokość maksymalnych stawek wsparcia oraz sposób wyliczenia pomocy
finansowej z uwzględnieniem współczynników przydziału zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 82) oraz rozporzadzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 2017/1165.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich kontroli i poddaję się wszystkim kontrolom
upoważnionych instytucji w celu dokonania oceny dotyczącej działań związanych z przeprowadzonym
przeze mnie wycofaniem z rynku produktów na bezpłatną dystrybucję / inne przeznaczenie.

3.

4.

W odniesieniu do przeprowadzonej przeze mnie operacji wycofania produktów na bezpłatną
dystrybucję/ inne przeznaczenie, kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej Unii na mocy
rozporządzenia delegowanego Komisjii (UE) nr 2017/1165, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 2017/1165 nie otrzymałem i nie mogę otrzymać żadnego podwójnego
finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy uzbezpieczeniowej do
powierzchni i ilości produktów zgłoszonych w niniejszym wniosku.

5.

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku, jego załącznikach oraz dokumentach są prawdziwe i
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki odpowiedzialności karnej wynikającej z
art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r., poz. 1137).

6.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu mi pomocy z publicznych
środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy w ramach działania
„Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców”, będzie publikowana na stronie internetowej
MRiRW.

7.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że moje dane mogą być przetwarzane przez organy
audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów
finansowych Unii.

(miejscowość i data)

(podpis wraz z pieczęcią imienną podmiotu ubiegającego się o
przyznanie wsparcia/osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy/pełnomocnika oraz pieczęć firmowa)

V.PODPISANIE WNIOSKU

(miejscowość i data)

(podpis wraz z pieczęcią imienną podmiotu ubiegającego się o
przyznanie wsparcia/osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy/pełnomocnika oraz pieczęć firmowa)
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VI.KLAUZULE, ZGODY I OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
zwanego dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679) 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.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną lub telefoniczną (iod@arimr.gov.pl) lub
pisemnie na adres siedziby administratora w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

3.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, 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) i e) 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 2016.119.1], dalej „Rozporządzenie”, gdy
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

5.

Zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji na rzecz wnioskodawcy płatności oraz
dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy, przez ARiMR w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców", na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.82).

6.

7.

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 wykonaniem powierzonego im
zadania w drodze zawartej umowy, tj. dostawcom IT oraz wykonawcom kontroli na miejscu.
Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym upłynął okres zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców".
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 Pani/Panu prawo dostępu do 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 we wniosku danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia, jest konieczne w celu przyznania wsparcia w związku z
ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej ,wynika z obowiązku ustawowego, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/679.

……………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis wraz z pieczęcią imienną podmiotu ubiegającego się o
przyznanie wsparcia/osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy/pełnomocnika oraz pieczęć firmowa)
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VII.KLAUZULE, ZGODY I OŚWIADCZENIA OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
zwanego dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679) 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.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną lub telefoniczną (iod@arimr.gov.pl) lub
pisemnie na adres siedziby administratora w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

3.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, 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) i e) 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 2016.119.1], dalej „Rozporządzenie”, gdy
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

5.

Zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji na rzecz wnioskodawcy płatności oraz
dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy, przez ARiMR w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców", na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.82).

6.

7.

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 wykonaniem powierzonego im
zadania w drodze zawartej umowy, tj. dostawcom IT oraz wykonawcom kontroli na miejscu.
Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym upłynął okres zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców".
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 Pani/Panu prawo dostępu do 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 we wniosku danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia, jest konieczne w celu przyznania wsparcia w związku z
ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej ,wynika z obowiązku ustawowego, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/679.

……………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis wraz z pieczęcią imienną podmiotu ubiegającego się o
przyznanie wsparcia/osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy/pełnomocnika oraz pieczęć firmowa)
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VIII.KLAUZULE, ZGODY I OŚWIADCZENIA PEŁNOMOCNIKA:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
zwanego dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679) 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.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną lub telefoniczną (iod@arimr.gov.pl) lub
pisemnie na adres siedziby administratora w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

3.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, 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) i e) 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 2016.119.1], dalej „Rozporządzenie”, gdy
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

5.

Zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji na rzecz wnioskodawcy płatności oraz
dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy, przez ARiMR w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców", na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.82).

6.

7.

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 wykonaniem powierzonego im
zadania w drodze zawartej umowy, tj. dostawcom IT oraz wykonawcom kontroli na miejscu.
Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym upłynął okres zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców".
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 Pani/Panu prawo dostępu do 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 we wniosku danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia, jest konieczne w celu przyznania wsparcia w związku z
ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej ,wynika z obowiązku ustawowego, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/679.

……………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis wraz z pieczęcią imienną podmiotu ubiegającego się o
przyznanie wsparcia/osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy/pełnomocnika oraz pieczęć firmowa)
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