Załącznik nr 5 do wniosku o płatność w ramach poddziałania 3.2 "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez
grupy producentów na rynku wewnętrznym"

W2.5_3.2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów
Zgodnie z art. 14 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 oraz Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe zostały przekazane przez :
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(należy podać nazwę grupy producentów)

dalej jako "grupa producentów", w dokumentach przesłanych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w celu ubiegania się o
przyznanie oraz wypłatę pomocy finansowej w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych"
poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w
Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 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;

2)

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 1;

3)

Pani/Pana dane osobowe udostępnione Administratorowi przez wyżej wymienioną grupę producentów będą przetwarzane przez
Administratora w celach związanych z przyznaniem, wypłatą i zwrotem pomocy wyżej wymienionej grupie producentów (z wyjątkiem
dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności) w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie
działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” PROW 2014-2020.
Powyższe wynika z realizacji przez Administratora zadań określonych w art. 6 ust. 3 pkt. 2 i 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 oraz z 2019 r. poz. 83 i
504 i 1824) w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i
promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080, z 2017 r. poz. 1472, z 2018 r. poz. 884 i 2074 oraz z 2019 r. poz. 1494);

4)

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie kategorii danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych:
imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania zawartych w dokumentach udostępnionych Administratorowi przez wyżej wymienioną
grupę producentów w celach, o których mowa w pkt. 3).

5)

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komisji Europejskiej lub innym
podmiotom jeżeli obowiązek ich udostępnienia będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora w
związku z realizacją powierzonych im zadań na podstawie zawartych umów tj. m.in. dostawcy wsparcia informatycznego, podmioty
świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane
we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

6)

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w
tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych
administratora w zakresie archiwizacji dokumentów wynoszący 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym
upłynie okres zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy.
Ww. okres może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

7)

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych osobowych i prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych
nie będzie następować w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa przysługuje Pani/Panu prawo do
usunięcia danych;

8)

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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