Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2018 Prezesa ARiMR z dnia 19.10.2018 r.
Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez OT KOWR
/pieczęć/

Symbol formularza: W-2/3_3.1

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA
3 SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW
SPOŻYWCZYCH poddziałanie 3.1 WSPARCIE NA
PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI
PROW 2014-2020

…………………………….
Data przyjęcia i podpis

……………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……...

Znak sprawy

W celu poprawnego wypełnienia wniosku o płatność, beneficjent powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia

I. CEL ZŁOŻENIA (właściwe zaznaczyć znakiem X )
Wniosek

Zmiana wniosku

Korekta wniosku

Wycofanie wniosku

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA
1. Imię

3. Data urodzenia

_

2. Nazwisko/nazwa

_

(dzień - miesiąc - rok)
4. Stan cywilny ( właściwe zaznaczyć znakiem X ) 1
4.1. Pozostaję w związku
małżeńskim

4.2. Nie pozostaję w
związku małżeńskim

5. Adres zamieszkania/siedziby
5.1. Kraj

5.2. Województwo

5.3. Powiat

5.4. Gmina

5.5. Kod pocztowy

5.6. Poczta

5.7. Miejscowość

5.8. Ulica

5.9.Nr domu

5.10.Nr lokalu

5.11. Telefon stacjonarny / komórkowy 1

5.12. E-mail1

6. PESEL

7. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
(Wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

8. Numer identyfikacyjny producenta rolnego

9. REGON (jeżeli dotyczy)

10. KRS (jeżeli dotyczy)

11. NIP (dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne)

12. Imię współmałżonka (jeżeli dotyczy)

13. Nazwisko współmałżonka (jeżeli dotyczy)

14. Data urodzenia współmałżonka (jeżeli dotyczy)

_

_

(dzień - miesiąc - rok)
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15. Adres zamieszkania współmałżonka (jeżeli dotyczy)
15.1. Kraj
15.2. Województwo

15.3. Powiat

15.4. Gmina

15.5. Kod pocztowy

15.6. Poczta

15.7. Miejscowość

15.8. Ulica

15.9. Nr domu

15.10. Nr lokalu

16. PESEL współmałżonka (jeżeli dotyczy)

17. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości współmałżonka
(Wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

18. Numer identyfikacyjny producenta rolnego - współmałżonka (jeżeli dotyczy)

19. REGON współmałżonka (jeżeli dotyczy)

20. Dane pełnomocnika beneficjenta / osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta (jeżeli dotyczy)
20.1. Imię
20.2. Nazwisko
20.3. PESEL

20.4. Kraj

20.5. Województwo

20.6. Powiat

20.7. Gmina

20.8. Kod pocztowy

20.9. Poczta

20.10. Miejscowość

20.11. Ulica

20.12. Nr domu

20.13. Nr lokalu

20.14. Telefon stacjonarny / komórkowy 1

20.15. E-mail1

1

Dane nieobowiązkowe

III. SYSTEM JAKOŚCI
21. System jakości, którego dotyczy wniosek ( właściwe zaznaczyć znakiem X ):
Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP)
nazwa produktu
Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG)
nazwa produktu
Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS)
nazwa produktu
System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
wyrobów winiarskich
nazwa produktu
Jakość Tradycja
nazwa produktu
Rolnictwo ekologiczne
Integrowana Produkcja Roślin (IP)
Quality Meat Program (QMP)
Pork Quality System (PQS)
Quality Assurance for Food Products (QAFP) -Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej
Quality Assurance for Food Products (QAFP) - Kulinarne mięso wieprzowe
Quality Assurance for Food Products (QAFP) -Wędliny

PROW 2014-2020_3_3.1/3/Z

Str. 2

IV. DEKLARACJA UBIEGANIA SIĘ O PŁATNOŚĆ W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO
Złożyłem wniosek o płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok, w którym składam
niniejszy wniosek (właściwe zaznaczyć znakiem X)
TAK

NIE

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA CZŁONKOSTWA W GRUPIE PRODUCENTÓW, KTÓREJ DZIAŁALNOŚĆ WIĄŻE SIĘ Z
UCZESTNICTWEM W SYSTEMIE JAKOŚCI
Jestem członkiem grupy producentów o nazwie: (jeżeli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działającej w formie organizacyjnej (właściwe zaznaczyć znakiem X):
1)

stowarzyszenie utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723)

2)

kółko rolnicze i rolnicze zrzeszenie branżowe utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o
społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.)

3)

spółdzielnia utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1285)

4)

grupa producentów rolnych utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026)

wstępnie uznana grupa producentów, organizacja producentów owoców i warzyw, grupa producentów chmielu,
5) utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku
chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633)

6)

izba gospodarcza utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1218 oraz z 2018 r. poz. 650)

PROW 2014-2020_3_3.1/3/Z

Str. 3

VI. INFORMACJE O PRODUKCJI OBJĘTEJ SYSTEMEM JAKOŚCI
22. Rodzaj i wielkość produkcji

Rodzaj produktu rolnego (wytwarzanego
Jednostka miary
w ramach systemu jakości)

Wielkość produkcji
Wartość produkcji
wytworzonej w
wytworzonej w okresie
okresie pomocy za
pomocy za który składany
który składany jest
jest niniejszy wniosek o
niniejszy wniosek o
płatność
płatność

Nazwy produktów

Kilogramy
Mięso świeże (i podroby)

Litry
Sztuki

Produkty wytwarzane na bazie mięsa
(podgotowanego, solonego,
wędzonego etc.)

Kilogramy
Litry
Sztuki
Kilogramy

Sery

Litry
Sztuki
Kilogramy

Pozostałe produkty pochodzenia
zwierzęcego

Litry
Sztuki
Kilogramy

Pozostałe produkty mleczne

Litry
Sztuki
Kilogramy

Oleje i tłuszcze (masło, margaryna,
oleje etc.)

Litry
Sztuki
Kilogramy

Owoce świeże lub przetworzone

Litry
Sztuki
Kilogramy

Warzywa świeże lub przetworzone

Litry
Sztuki
Kilogramy

Zboża świeże lub przetworzone

Litry
Sztuki
Kilogramy

Napoje wytwarzane z ekstraktów
roślinnych

Litry
Sztuki
Kilogramy

Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz
produkty wytwarzane z nich

Litry
Sztuki
Kilogramy

Produkty winiarskie

Litry
Sztuki
Kilogramy

Inne produkty żywnościowe

Litry
Sztuki

23. Wnioskowana kwota płatności:

Słownie:

zł

gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
24. Załączniki
Nazwa załącznika (właściwe zaznaczyć znakiem X )
Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia,
chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w
okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność - dotyczy systemów: Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS),
Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG)
1. lub
Kopia świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia,
chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w
okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność - dotyczy systemów: Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS),
Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG).

Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia lub
chronione oznaczenie geograficzne ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest
wniosek o płatność - dotyczy systemu: Ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich
2. lub
Kopia świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia lub
chronione oznaczenie geograficzne ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest
wniosek o płatność - dotyczy systemu: Ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

3.

Kopia certyfikatu potwierdzającego prowadzenie produkcji ekologicznej, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który
składany jest wniosek o płatność.

4.

Kopia certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydanego w okresie pomocy, za który składany jest
wniosek o płatność.

5.

Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość
Tradycja”, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność.

6.

Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality
Meat Program", ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność.

7.

Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork
Quality System”, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność.

Kopiacertyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality
8. Assurance for Food Products” - „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, ważnego co najmniej
przez 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność.
Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality
9. Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który składany
jest wniosek o płatność.
Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality
10. Assurance for Food Products” - „Wędliny”, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o
płatność.
Pisemne potwierdzenie członkostwa w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w sekcji V, której
11. działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy wydane w okresie pomocy,
za który skladany jest wniosek o płatność.
Kopia dowodu księgowego potwierdzającego opłacenie składki członkowskiej na rzecz grupy producentów, której działalność wiąże się
12. z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, zawierającego nazwę grupy producentów, tytuł
wpłaty i datę jej dokonania oraz numer rachunku bankowego, na który została dokonana.
13.

Kopia dowodu księgowego potwierdzającego zakup specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji w zakresie
systemu jakości, którego dotyczy wniosek o płatność.

14. Kopia dowodu księgowego potwierdzającego zakup pułapek feromonowych, barwnych, lepowych.
Kopia protokołu z kontroli w gospodarstwie przeprowadzonej przez jednostkę certyfikujacą w okresie pomocy, z którego wynika, że
15. produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych - dotyczy gospodarstwa
prowadzonego w systemie rolnictwa ekologicznego, w którym jest prowadzona wyłącznie produkcja roślinna.
Kopia dowodu księgowego potwierdzającego poniesienie w okresie pomocy kosztu kontroli i certyfikacji, po której upoważniona
16. jednostka certyfikująca lub Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje certyfikat, lub po której Wojewódzki Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydaje świadectwo jakości.
17.

Kopia dowodu księgowego potwierdzającego poniesienie w okresie pomocy kosztu badań i analiz wykonanych w związku z kontrolą, po
przeprowadzeniu której wydaje się certyfikat lub świadectwo jakości.

18.

Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa/upoważnienia udzielonego przez beneficjenta do występowania w jego
imieniu - jeżeli zostało udzielone.

25. Liczba załączników
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VIII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
I.

Oświadczam, że:
1)

znane mi są zasady przyznawania pomocy i wypłaty pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na
przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1195 oraz z 2017 r. poz. 1331 i
1662 oraz z 2018 r. poz. 1440), a także znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) oraz zapoznałem się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o
płatność w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" dla poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości" objętego PROW na lata 2014-2020;

2)

informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych
oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600);

3)

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.);

4)

nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania
KOWR o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o płatność,

5)

w ramach systemu jakości, którego dotyczy wniosek, wytwarzam produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi.

II. Oświadczam, że znane mi są zobowiązania związane z:
1)

umożliwianiem przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą w trakcie jej udzielania oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

2)

przechowywaniem dokumentów związanych z przyznaną pomocą, w trakcie jej udzielania oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

3)

informowaniem KOWR o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach, w okresie objętym pomocą oraz przez 5 lat od dnia otrzymania
ostatniej płatności;
niefinansowaniem realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;

4)
5)
6)

udostępnianiem uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz przez 5 lat od dnia
otrzymania ostatniej płatności;
spełnianiem warunków niezbędnych do przyznania jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz do ubiegania się o
przyznanie tej płatności, za lata w których zostałem objęty pomocą.

III. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla
zabezpieczenia interesów finansowych Unii.
IV. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona z tytułu udzielonej pomocy w ramach
poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego PROW 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW.

…………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………..
podpis beneficjenta/
pełnomocnika beneficjenta/ osoby upoważnionej
do reprezentowania beneficjenta

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, str. 1), dalej: „Rozporządzenie” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1)
2)
3)

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 można 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 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, wskazany w pkt. 2;

4)

zebrane 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 Administatorze (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 podstawach, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez Administratora w celu dokonywania płatności oraz dochodzenia
zwrotu nienależnych kwot pomocy w związku z realizacją zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do
systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1195 oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662 oraz z 2018 r. poz.
1440);

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, m. in. dostawcom wsparcia informatycznego;
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7)

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5, okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia
następującego po dniu upływu okresu zobowiązań, w związku z wypłatą pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych” dla poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW na lata 2014-2020. 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 na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji;

8)

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 sekcjach X i/lub XI i trwa przez okres, o którym mowa w pkt 7 lub do czasu jej odwołania;

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w
przypadkach określonych w Rozporządzeniu;
10) 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;
9)

11) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
12) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w składanym wniosku o płatność wynika z obowiązku zawartego w przepisach
powszechnie obowiązujego prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia albo odmowa przyznania
płatności.

II.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, str. 1), dalej: „Rozporządzenie”, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:
1)
2)
3)

administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01207 Warszawa;
z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa;
Administrator 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: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
Administratora, wskazany w pkt. 2;

4)

zebrane 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);

5)

zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia postępowań w sprawach o
wypłatę pomocy, przeprowadzania kontroli na miejscu, ustalania należności, przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań delegowanych,
udostępniania lub przekazywania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisji Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli
dokumentów, w związku z realizacją zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627), w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1195 oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662 oraz z 2018 r. poz. 1440), oraz w celu
realizacji obowiązku rejestracji korespondencji i archiwizacji dokumentacji;

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. dostawcom wsparcia informatycznego;

7)

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5, okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia
następującego po dniu upływu okresu zobowiązań, w związku z wypłatą pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych” dla poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW na lata 2014-2020. 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 na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji;

8)

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 sekcjach X i/lub XI i trwa przez okres, o którym mowa w pkt 7 lub do czasu jej odwołania;

9)

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w
przypadkach określonych w Rozporządzeniu;

10) 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;
11) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
12) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w składanym wniosku o płatność wynika z obowiązku zawartego w przepisach
powszechnie obowiązujego prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia albo odmowa przyznania
płatności.
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X. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ (dotyczy danych Beneficjenta)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:
1)

Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do
korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa);

2)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa;

danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oznaczonych w niniejszym formularzu wniosku o płatność jako "dane nieobowiązkowe", w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze
mną w sprawach dotyczących przyznania płatności.
Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o płatność w ramach
działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości" PROW 2014-2020. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody.
Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adresy
korespondencyjne Administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:
1)

info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;

2)

iodo@kowr.gov.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………..

…………………………………………..

miejscowość i data

podpis beneficjenta

XI. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ (dotyczy danych pełnomocnika/osoby upoważnionej do
reprezentowania Beneficjenta)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:
1)

Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do
korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa);

2)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa;

danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oznaczonych w niniejszym formularzu wniosku o płatność jako "dane nieobowiązkowe", w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze
mną w sprawach dotyczących przyznania płatności.
Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o płatność w ramach
działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości" PROW 2014-2020. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody.
Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adresy
korespondencyjne Administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:

1)

info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;

2)

iodo@kowr.gov.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………..
podpis pełnomocnika beneficjenta/osoby upoważnionej
do reprezentowania beneficjenta

XII. PODPISANIE WNIOSKU

…………………………………………..
miejscowość i data

PROW 2014-2020_3_3.1/3/Z

…………………………………………..
podpis beneficjenta/
pełnomocnika beneficjenta/ osoby upoważnionej
do reprezentowania beneficjenta
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