REGULAMIN KORZYSTANIA Z TESTOWEJ APLIKACJI MOBILNEJ DLA ROLNIKÓW ARiMR

§1
1.

2.

Administratorem danych osobowych zawartych w aplikacja mobilnej dla rolników ARiMR jest Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175
Warszawa.
Administrator danych osobowych zawartych w aplikacji mobilnej dla rolników ARiMR zwany jest w
dalszej części regulaminu ARiMR lub Administratorem danych osobowych. Niniejszy regulamin zwany
jest w dalszej części Regulaminem.

§2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z aplikacji mobilnej dla rolników ARiMR,
akceptacja których jest konieczna dla możliwości korzystania z tej aplikacji

§3
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1.
Użytkownik - rolnik lub jego pełnomocnik korzystający z aplikacji mobilnej dla rolników ARiMR w celu
wykonania zdjęć geotagowanych obiektów terenowych lub zdjęć dokumentacji niezbędnej w ramach
obsługi wniosku o przyznanie płatności.
2.
Aplikacja mobilna dla rolników ARiMR - aplikacja instalowana na urządzeniu użytkownika w celu
wykonania zdjęć geotagowanych obiektów terenowych lub wykonania zdjęć dokumentacji
3.
Urządzenie mobilne – telefon lub tablet użytkownika
4.
Zdjęcie geotagowane - zdjęcie, w którym automatycznie zapisane są znaczniki z informacją o miejscu
wykonania danego zdjęcia w postaci współrzędnych geograficznych.
5.
Obiekt terenowy – obiekt w terenie powiązany ze złożonym przez rolnika wnioskiem o przyznanie
płatności taki jak działka rolna, uprawa itd.
6.
Dokumentacja – dokumenty, których dostarczenie jest niezbędne w toku prowadzonego na wniosek
rolnika postępowania np. rejestr zabiegów

§4
1.
2.

3.

Aplikacja mobilna dla rolników ARiMR jest pobierana bezpłatnie ze sklepu Google Play lub iStore a
następnie jest instalowana na urządzeniu mobilnym (telefon komórkowy, tablet) użytkownika.
Użytkownik przy użyciu loginu i hasła uzyskuje dostęp do konta w aplikacji mobilnej dla rolników
ARiMR służącej do przesyłania na serwery ARiMR dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć
geotagowanych obiektów terenowych lub zdjęć innych załączników/dokumentów wymaganych przez
ARiMR.
Login do aplikacji mobilnej dla rolników ARiMR stanowi numer identyfikacyjny producenta, nadany
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz U z 2017, poz.
1853 z późn. zm.),
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5.
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11.

12.
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14.
15.

Pierwsze hasło służące do zalogowania się aplikacji jest generowane i przekazywane użytkownikowi
na adres e-mail przez ARiMR. Podczas pierwszego logowania na konto w aplikacji użytkownik ustala
nowe, własne hasło.
W aplikacji zalogowany użytkownik ma dostępną listę zadań do wykonania przekazanych przez ARiMR
o ile zadania takie zostały do niego wysłane. Zadanie takie obejmuje prośbę o wykonanie zdjęć
geotagowanych wskazanych obiektów zgłoszonych uprzednio w ramach wniosków złożonych w
ARiMR, tj. działka rolna, uprawa lub inne obiekty terenowe oraz zdjęć dokumentacji.
W ramach zadania do wykonania wskazane są konkretne elementy, które powinny zostać
sfotografowane, jak również minimalna i maksymalna liczba zdjęć danego elementu, która powinna
zostać przesłana do ARiMR w ciągu 14 dni od przesłania zadania.
W aplikacji widoczne są jedynie oznaczenia elementów, dla których konieczne jest wykonanie zdjęcia
geotagowanego w przypadku elementów terenowych oraz lista rodzajów dokumentów, które należy
sfotografować w przypadku zdjęć dokumentacji. W przypadku elementów terenowych użytkownik
ma udostępnione na podkładzie mapowym punkty w terenie, w których należy wykonać zdjęcie
geotagowane jak również wskazanie kierunku wykonywanego zdjęcia.
Urządzenie mobilne, na którym jest uruchomiona aplikacja musi mieć włączoną usługę geolokalizacji.
Natomiast wykonanie zdjęć nie wymaga, aby urządzenie miało w danym momencie tzw. zasięg, czyli
aktywne połączenie z Internetem.
Aplikacja pokazuje na mapie również położenie użytkownika. Jeżeli użytkownik znajduje się w
znacznym oddaleniu od obiektów do sfotografowania, możliwość jednoczesnego wyświetlenia
położenia użytkownika i obiektu wymaga zmiany skali wyświetlanego obrazu (pomniejszenie obrazu).
Po wykonaniu wymaganej liczby zdjęć wskazanych elementów, użytkownik wysyła zdjęcia do ARiMR.
Wysyłanie zdjęć odbywa się poprzez zaznaczenie, w aplikacji mobilnej, zdjęć do wysłania i wybranie
przycisku WYŚLIJ. Wysłanie zdjęć możliwe jest tylko w momencie gdy aplikacja ma połączenie z
Internetem. Wysyłane przez użytkownika zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób. Wysłane zdjęcia
podlegają ocenie w ARiMR z zakresie jakości zdjęcia, informacji zawartych na zdjęciach i wypełniania
przez nie potrzeb ARiMR. W przypadku gdy wymagane jest ponowne wykonanie zdjęć, zadanie jest
ponownie wysyłane do użytkownika w celu korekty.
Zebrany poprzez aplikację materiał zdjęciowy wraz ze znacznikami geotagowanymi może zostać
wykorzystany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na potrzeby doskonalenia i
automatyzacji obsługiwanych procesów biznesowych w ramach prowadzonych przez Agencję
projektów, w tym z podmiotami z sektora naukowo-badawczego.
W przypadku braku odpowiedzi użytkownika na wezwanie ARiMR (nie przesłanie zdjęć w ramach
skierowanych do wnioskodawcy zadań) weryfikacja obiektów terenowych i dokumentacji zostanie
przeprowadzona na miejscu w ramach kontroli terenowej.
W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego hasła do konta w aplikacji mobilnej
dla rolników Agencja zablokuje dostęp do tego systemu. Ponowny dostęp do systemu
teleinformatycznego ARiMR można uzyskać po złożeniu wniosku o nadanie hasła, które jest
przekazywane na adres e-mail użytkownika.
Każdy użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła konta w aplikacji mobilnej ARiMR.
ARiMR ma prawo zablokować użytkownikowi dostęp do jego konta w aplikacji mobilnej ARiMR w
przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca korzysta z konta w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem.
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ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez użytkownika z konta w
aplikacji mobilnej ARiMR wynikającej z przyczyn niezależnych od ARiMR lub innych przyczyn
technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego ARiMR.
Dane służące do logowania w aplikacji mobilnej ARiMR mogą być wykorzystywane wyłącznie przez
użytkownika, któremu zostały przydzielone.
Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności loginu i hasła.
ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim danych służących
do identyfikacji użytkownika w aplikacji mobilnej ARiMR.
Wszystkie zapytania oraz nieprawidłowości występujące przy korzystaniu z konta użytkownik
powinien zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną do prowadzonego przez ARiMR wsparcia
informatycznego, zgodnie z zasadami podanymi na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
ARiMR zastrzega sobie prawo obsługi zgłoszeń, o których mowa w ust. 13, w sposób określony na
stronie www.arimr.gov.pl.
ARiMR zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§5
W związku z uzyskaniem dostępu do konta w systemie teleinformatycznym ARiMR oraz w związku z 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 119 z
4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "Rozporządzeniem", ARiMR
informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARiMR z siedzibą w Warszawie, Al. Jana
Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa.
2) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl
lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali ARiMR: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
3) Administrator danych osobowych 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, wskazany w pkt 2.
4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na postawie art. 6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych (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).
5) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia będą przetwarzane przez
administratora danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z: Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku o
przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 487),
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza
wniosku o wypłatę pomocy finansowej na zalesianie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 484), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach

6)

7)
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9)

10)

11)

niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 (Dz. U. 485).
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom 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, m.in. dostawcom IT.
Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt 5. a więc podczas obsługi danego
wniosku o pomoc / wniosku o płatność. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać
przedłużony o okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.
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 realizacji zadań, o
których mowa w pkt. 5 a więc podczas obsługi danego wniosku o pomoc / wniosku o płatność
oraz przez okres realizacji celów, o których mowa w sekcji V lub do czasu jej odwołania lub zmiany.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia 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. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażana jest przez użytkownika w
aplikacji.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

