Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2018 Prezesa ARiMR z dnia 17.09.2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
WNIOSEK*
o płatność w ramach działania
„Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 za okres



od





do

to jest w:

W-2/141

Symbol formularza

Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział
Regionalny ARiMR
/pieczęć/


...............................................
Data przyjęcia i podpis

roku korzystania z pomocy

.........................................................................................................
Znak sprawy (wypełnia pracownik ARiMR)

........................................................................................................
Numer dokumentu (wypełnia pracownik ARiMR

I. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU
Należy zaznaczyć znakiem "X" właściwą kratkę

Wniosek

Korekta do wniosku na wezwanie nr

Zmiana do wniosku

Wycofanie wniosku

………………………….

II. IDENTYFIKACJA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. Numer identyfikacyjny grupy producentów rolnych

2. Dane identyfikacyjne grupy producentów rolnych
2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych

2.2. Nazwa skrócona

2.3. REGON

2.4. Numer NIP

2.5. Klasa PKD


3. Adres / siedziba grupy producentów rolnych
3.1. Województwo

3.2. Powiat

3.3. Gmina

3.4. Miejscowość

3.5. Ulica

3.6. Numer domu

3.8. Kod pocztowy

3.9. Poczta

3.10. Nr telefonu

3.11. Nr faksu

3.7. Nr lokalu

3.12. Adres e-mail

4. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby)
4.1. Województwo

4.2. Powiat

4.3. Gmina

4.4. Miejscowość

4.5. Ulica

4.6. Numer domu

4.8. Kod pocztowy

4.9. Poczta

4.10. Nr telefonu

4.11. Nr faksu

4.7. Nr lokalu

4.12. Adres e-mail

5. Dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy producentów rolnych
(zgodnie z aktem założycielskim)
5.1. Imię i nazwisko
Osoba lub osoby upoważnione
5.3. Imię i nazwisko
do reprezentowania grupy
producentów rolnych /
Pełnomocnik
5.5. Imię i nazwisko

Osoba odpowiedzialna za
rozliczenia pod względem
rachunkowo-księgowym

5.7. Imię i nazwisko

5.2. Stanowisko/Funkcja

5.4. Stanowisko/Funkcja

5.6. Stanowisko/Funkcja

5.8. Stanowisko/Funkcja

* W celu poprawnego wypełnienia formularza należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach działania "grupy producentów rolnych"
objętego PROW 20072013, któa jest zamieszczona na stronie internetowej ARiMR.
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6. Dane dotyczące wpisu grupy producentów rolnych do rejestru





6.1. Data wpisania grupy producentów rolnych do rejestru

6.2. Numer decyzji marszałka województwa o dokonaniu wpisu grupy do rejestru

6.3. Kategoria / kategorie produktów lub grupy produktów, że względu na które grupa producentów rolnych została utworzona

6.4. Liczba członków grupy

6.5. Numer rachunku bankowego grupy produktów rolnych, na który mają być przekazane środki finansowe

III. INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY
7. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa
została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, za okres, którego dotyczy wniosek
7.1.

7.2.

7.3.

Łączne przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub
Wartość netto dostarczonych grupie produktów lub grupy
grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona produktów ze względu na które grupa została utworzona
(w zł)
przez poszczególnych jej członków (w zł)

Przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy
produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
wytworzonych tylko w gospodarstwach jej członków i
sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy (w zł)

8. Wielkość i wartość planowanych przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu
na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, w kolejnym roku
działalności (nie dotyczy wniosku za ostatni - piąty rok działalności objęty pomocą w ramach działania)
8.1.
Całkowita prognozowana wielkość
sprzedaży produktów lub grupy
produktów, ze względu na które grupa
została utworzona
(w tonach, sztukach, litrach, itp.)

8.2.

8.3.

8.4.

Prognozowane przychody netto grupy ze
Prognozowana wielkość sprzedaży produktów
Łączne prognozowane przychody netto grupy sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze
lub grupy produktów wytworzonych tylko przez
ze sprzedaży produktów lub grupy produktów,
względu na które grupa została utworzona,
członków grupy i sprzedanych za jej
ze względu na które grupa została utworzona
wytworzonych tylko w gospodarstwach jej
pośrednictwem (w tonach, sztukach, litrach,
(w zł)
członków i sprzedanych odbiorcom
itp.)
niebędącym członkami grupy (w zł)

IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
9. Wykaz załączników do wniosku

TAK

TAK

(w wersji
papierowej)

(w wersji elektronicznej)

1) Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających
przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa
została utworzona (sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję)  załącznik nr 1.
2) Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających
wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów, przez poszczególnych jej
członków (sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję)  załącznik nr 2.
3) Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających
przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa
została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom
niebędącym członkami grupy (sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję) 
załącznik nr 3.
4)
Inne załączniki - należy wpisać nazwę, datę lub znak dokumentu, jeśli występuje

5)
Inne załączniki - należy wpisać nazwę, datę lub znak dokumentu, jeśli występuje

6)
Inne załączniki - należy wpisać nazwę, datę lub znak dokumentu, jeśli występuje

7)
Inne załączniki - należy wpisać nazwę, datę lub znak dokumentu, jeśli występuje

8)
Inne załączniki - należy wpisać nazwę, datę lub znak dokumentu, jeśli występuje
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V. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
10. Oświadczenia Wnioskodawcy
1. Oświadczam, że:
1) grupa producentów rolnych spełnia warunki określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie
innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1026);
2) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, a tym samym dane zamieszczone we wniosku o płatność
oraz w załączonych dokumentach są zgodne ze stanem rzeczywistym;
3) grupa producentów rolnych została poinformowana, że w przypadku stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych oświadczeń zostanie wykluczona ze
wsparcia w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, i odzyskane zostaną wszystkie
kwoty, które już zostały wypłacone w ramach przedmiotowego działania. Ponadto grupa producentów rolnych zostanie wykluczona z otrzymania wsparcia w
ramach tego samego środka, o którym mowa w art. 2 lit. d w zw. z art. 4 rozporządzenia 1698/2005/WE z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. WE L 277/1 z 21.10.2005, z późn. zm.), w
danym roku EFRROW oraz w następnym roku EFRROW.

11. Zobowiązania Wnioskodawcy
2. Zobowiązuję się do:
1) przestrzegania warunków korzystania z pomocy finansowej na wspieranie Grup producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013;
2) udostępniania osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych wstępu na teren nieruchomości należących do grupy oraz udzielania
pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, a także udostępnienia dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
3) niezwłocznego informowania na piśmie ARiMR o każdej zmianie w zakresie danych objętych wnioskiem.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
1.

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

2.

Przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z
tytułu udzielonej pomocy w ramach działania 142  "Grupy producentów rolnych objętego PROW 20072013", będzie publikowana na stronie internetowej
MRiRW.

VII. PODPIS WNIOSKODAWCY

…………………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania grupy / Pełnomocnika

VIII. ADNOTACJE ARiMR
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IX. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PrzyjmuJę do wiadomości, że:
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175
Warszawa;
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;
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;
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. U.UE.L 2016.119.1, ze zm.], dalej
„Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
zebrane dane na podstawach, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań określonych w art. 6 ust. 1
pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 10 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1856, z późn. zm.), tj. przyznawania płatności w
ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych” objętego PROW 20072013;
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, m.in. dostawcom IT;
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty złożenia wniosku o płatność w
ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych” objętego PROW 2007-2013 lub jeżeli grupa producentów rolnych otrzyma pomoc finansową w ramach
przedmiotowego działania przez okres 10 lat po otrzymaniu ostatniej płatności. 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;
przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach
określonych w Rozporządzeniu;
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 we wniosku o przyznanie płatności w ramach działania 142 „Grupy
producentów rolnych” objętego PROW 2007-2013, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania
tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania po jednokrotnym wezwaniu do ich uzupełnienia.

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY:

…………………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania grupy / Pełnomocnika
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Załącznik nr 1 do wniosku o płatność

(należy odpowiednio zmodyfikować liczbę wierszy w tabeli wg potrzeb każdej grupy)
UWAGA: Przed wypełnieniem załącznika należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o płatność

Wypełnia ARiMR

Symbol formularza: W2.1/141

Znak sprawy: ………………………………………………………………
Numer dokumentu: ……………………………………………………….

Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów
lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona w okresie od _ _ - _ _ - _ _ _ _r.

Lp.

Rodzaj produktu
(nazwa produktu
np. pszenica,
owies, żyto, itp.)

Numer faktury
VAT/rachunku

Data wystawienia
faktury VAT/
rachunku

Data dokonania
sprzedaży
produktów

Wartość brutto w zł (z
VAT)

Wartość netto w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

do

_ _ - _ _ - _ _ _ _r.

Ilość w tonach lub
sztukach lub litrach

Czy
dokument
został
poddany
kontroli

Czy w dokumencie
zostały stwierdzone
błędy / kwota faktury
(netto) w przypadku
stwierdzenia błędu (zł)

8.

9.

10.

1.
2.
3.
…
…
...
...
n.

Ogółem przychody ze sprzedaży produktów lub grupy produktów
1*
Ilość i wartość 2*
3*
sprzedanych
...
produktów n
ogółem

Kwota netto
ogółem

Razem
* należy podać nazwę produktu lub grupy produktów np.: pszenica, owies, żyto, itp.

Oświadczam, że powyższy wykaz faktur VAT/rachunków jest dokładny i zgodny z posiadanymi i przechowywanymi przez grupę dokumentami.

………………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis osoby / osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji księgowofinansowej grupy

………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania grupy / Pełnomocnika
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Załącznik nr 2 do wniosku o płatność

(należy odpowiednio zmodyfikować liczbę wierszy w tabeli wg potrzeb każdej grupy)
UWAGA: Przed wypełnieniem załącznika należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o płatność

Wypełnia ARiMR

Symbol formularza: W2.2/141

Znak sprawy: …………………………………………………………………
Numer dokumentu: ………………………………………………………….

Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających wartość i ilość dostarczonych grupie produktów
lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków

Nazwisko i imię
członka Grupy /
Rodzaj produktu
PESEL lub REGON (nazwa produktu
Lp.
/ Numer
np. pszenica,
identyfikacyjny
owies, żyto, itp.)
producenta rolnego
1.

2.

3.

Numer faktury
VAT/rachunku

4.

Data wystawienia Data dokonania
faktury
nabycia
VAT/rachunku
produktów

5.

6.

w okresie od

_ _ -_ _-_ _ _ _r.

do

_ _ -_ _-_ _ _ _r.

Wartość brutto w zł (z
VAT)

Wartość netto w zł

Ilość w tonach
lub sztukach
lub litrach

Czy dokument
został poddany
kontroli

Czy w dokumencie
zostały stwierdzone
błędy / kwota
faktury (netto) w
przypadku
stwierdzenia błędu
(zł)

7.

8.

9.

10.

11.

1

2

...
...
n

Ogółem wartość skupu produktów lub grupy produktów
1*
Wartość i ilość 2*

Kwota netto
ogółem

dostarczonych 3*
produktów - ...
n
ogółem
Razem
* należy podać nazwę produktu lub grupy produktów np.: pszenica, owies, żyto, itp.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych2, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu obsługi wniosku o przyznanie płatności w ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych”
3

objętego PROW 2007-2013 .
1 rozporządzenie 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
rozporzadzenie o chronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.).
2 dotyczy takich przypadków jak pozyskiwanie od Beneficjenta danych osobowych innych osób (danych członków grupy producentów rolnych), które to dane służą do wykazania spełnienia przez Beneficjenta warunków przyznania płatności w ramach działania 142 „Grupy producentów
rolnych” objętego PROW 2007-2013.
3 w przypadku, gdy Beneficjent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Beneficjent nie składa.

Oświadczam, że powyższy wykaz faktur VAT/rachunków jest dokładny i zgodny z posiadanymi i przechowywanymi przez grupę dokumentami.

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………

Czytelny podpis osoby / osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej
grupy

Czytelny podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania grupy /
Pełnomocnika
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Załącznik nr 3 do wniosku o płatność

(należy odpowiednio zmodyfikować liczbę wierszy w tabeli wg potrzeb każdej grupy)
UWAGA: Przed wypełnieniem załącznika należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o płatność

Wypełnia ARiMR

Symbol formularza: W2.3/141

Znak sprawy: ……………………………………………………………….…
Numer dokumentu: …………………………………………………………..

Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów
lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom
niebędącym członkami grupy w okresie od

Lp.

Rodzaj produktu
(nazwa produktu
np. pszenica,
owies, żyto, itp.)

Numer faktury
VAT/rachunku

1.

2.

3.

Nazwa nabywcy Adres nabywcy NIP nabywcy z
z faktury
z faktury
faktury
VAT/rachunku VAT/rachunku VAT/rachunku

4.

5.

6.

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

do

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

Data wystawienia
faktury
VAT/rachunku

Data dokonania
sprzedaży
produktów

Wartość brutto w zł (z
VAT)

Wartość netto w zł

Ilość w tonach lub
sztukach lub litrach

Czy
dokument
został
poddany
kontroli

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Czy w dokumencie
zostały stwierdzone
błędy / kwota faktury
(netto) w przypadku
stwierdzenia błędu (zł)
13.

1.
2.
3.
...
...
n.

Ogółem przychody ze sprzedaży produktów lub grupy produktów
1*
Ilość i wartość 2*
3*
sprzedanych
...
produktów n
ogółem

Kwota netto
ogółem

Razem
* należy podać nazwę produktu lub grupy produktów np.: pszenica, owies, żyto, itp.

Oświadczam, że powyższy wykaz faktur VAT/rachunków jest dokładny i zgodny z posiadanymi i przechowywanymi przez Grupę dokumentami.
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Załącznik nr 4 do wniosku o płatność 1)

Symbol formularza: O-2/141

UWAGA: Przed wypełnieniem załącznika należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o płatność

Wypełnia ARiMR
Znak sprawy: ……………………………….……………………………
Numer dokumentu: …………………………………………………….

…………………………….…………………
Imię i nazwisko pełnomocnika

…………………………….…………………
Miejscowość, data

…………………………………….…………
…………………………………….…………
…………………………………….…………
Adres do korespondencji pełnomocnika

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1)
2)
3)

4)

5)

PrzyjmuJę do wiadomości, że:
administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II
70, 00-175 Warszawa;
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;
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;
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. U.UE.L 2016.119.1, ze zm.], dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych;
zebrane dane na podstawach, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań określonych w
art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 10 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1856, z późn. zm.), tj.
przyznawania płatności w ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych” objętego PROW 20072013;

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, m.in. dostawcom IT;
7) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty złożenia wniosku o
płatność w ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych” objętego PROW 2007-2013 lub jeżeli grupa producentów rolnych otrzyma
pomoc finansową w ramach przedmiotowego działania przez okres 10 lat po otrzymaniu ostatniej płatności. 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 we wniosku o przyznanie płatności w ramach działania 142 „Grupy
producentów rolnych” objętego PROW 2007-2013, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a
konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania po jednokrotnym wezwaniu do ich
uzupełnienia.
6)

……………………………………………………..……..
(czytelny podpis pełnomocnika)

1) Załącznik składany, w przypadku gdy wnioskodawca ubiegający się o przyznanie płatności ustanowił pełnomocnika do występowania w jego imieniu.

