Informacja o nabyciu surowca tytoniowego
Załącznik Nr 7 do Warunków monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu
oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego
Cel złożenia informacji:

NOWA
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KOREKTA

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa lub nazwisko nabywcy surowca tytoniowego

2. Imię, w przypadku osoby fizycznej
3. NIP
4. REGON
5. Nr PESEL
6. Nr KRS
7. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania nabywcy surowca tytoniowego

8. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest inny od adresu podanego w punkcie 7)

CZĘŚĆ II. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUPU SUSZU TYTONIOWEGO
1. W poprzednim roku zbiorów tj. ………………………. nie przeprowadzono skupu suszu tytoniowego1
2. Dane dotyczące skupionego surowca tytoniowego, pochodzącego z poprzedniego roku zbiorów tj. …………………..
Grupy odmian
tytoniu (I, II, III,
IV, lub V)1

Masa skupionego surowca tytoniowego objętego
umową/ami
(kg)

Średnia cena za kg
(z wyłączeniem podatków i innych opłat)
(PLN)

Razem

W przypadku nieprzeprowadzenia skupu suszu tytoniowego należy zaznaczyć pole w punkcie 1 oraz nie wypełniać punktów 2 i 3
w części II formularza.
1
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3. Wykaz producentów surowca tytoniowego, od których skupiono surowiec tytoniowy

Dane producenta surowca tytoniowego

Lp.

Imię

Nazwisko

Nazwa

Adres zamieszkania/
siedziby

Masa skupionego surowca tytoniowego
objętego umową/ umowami, w podziale na
grupy odmian
(kg)
GR I

GR II

GR III

GR IV

GR V

Razem
UWAGA!: W przypadku, niewystarczającej liczby wierszy, należy wypełnić dodatkowe strony formularza, oznaczając numer strony,
jako: „2a z 3, 2b z 3" itd. lub dołączyć oddzielnie sporządzony i podpisany wykaz, wstawiając miejscowość i datę sporządzenia oraz
oświadczenie „Oświadczam, że informacje oraz dane przedstawione w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym
i jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Informacja o nabyciu surowca tytoniowego
Załącznik Nr 7 do Warunków monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu
oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego

Strona 3 z 4

z dnia: 30.04.2021

CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NABYWCÓW NIEBĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI
1. Oświadczam, że informacje oraz dane zawarte w niniejszej informacji zgodne są ze stanem faktycznym.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania „Warunków monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca
tytoniowego”.

______________________
Pieczęć i podpis lub czytelny podpis nabywcy albo
osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do jego reprezentowania

CZĘŚĆ IV.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NABYWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ
OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Oświadczam, że informacje oraz dane zawarte w niniejszej informacji zgodne są ze stanem faktycznym.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania „Warunków monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca
tytoniowego”.
3. Jednocześnie oświadczam, że w związku z pozyskiwaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa moich danych
osobowych zostałem/łam poinformowany/a iż:
1) administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania moich danych osobowych jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem można się
skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, dalej jako „KOWR” lub „administrator”.
2) w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się w sprawach ochrony
i przetwarzania moich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
administratora danych, wskazany w ppkt 1);
3) moje dane osobowe przetwarzane będą przez KOWR w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem i prowadzeniem
nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego, wynikających z przepisów Rozdziału 9ba ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z art. 9b ust.
6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a także w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji
korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z 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. z 2016 r. Nr 119) dalej zwanym
RODO;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane przez KOWR przez okres przewidziany przepisami prawa, tzn. przez okres
przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie
archiwizacji dokumentów z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
5) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione:
-

innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa;
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu KOWR, tj. np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi
niszczenia dokumentów, jak również innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane osobowe
we własnym imieniu, np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

6) zgodnie z RODO przysługuje mi:
-

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
wskazanym w ppkt 2 lub pisemnie na adres administratora wskazany w ppkt 1.
Posiadam prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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7) Podanie moich danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym;
8) W oparciu o moje dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
KOWR nie przewiduje przekazania moich danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejska, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) ani do organizacji
międzynarodowych.

______________________
Pieczęć i podpis lub czytelny podpis nabywcy albo
osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do jego reprezentowania

CZĘŚĆ V – Data wypełnienia formularza i podpis nabywcy

Miejscowość:________________________________

Data

____ - _________ - _________
(miesiąc)
(rok)

(dzień)

1

______________________
Pieczęć i podpis lub czytelny podpis nabywcy albo
osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do jego reprezentowania

Grupy odmian tytoniu zgodnie z załącznikiem III, pkt 7 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1185 z dnia
20 kwietnia 2017 r. tj.
Grupa I:
Suszony ogniowo-rurowo: tytoń suszony w piecach o kontrolowanym przepływie powietrza, temperaturze i wilgotności,
w szczególności Virginia;
Grupa II: Suszony powietrzem na jasny: tytoń suszony na powietrzu pod osłoną z uniemożliwieniem fermentacji, w szczególności Burley i
Maryland;
Grupa III: Suszony powietrzem na ciemny: tytoń suszony na powietrzu pod osłoną, pozostawiony do naturalnej fermentacji przed wprowadzeniem
do obrotu, w szczególności Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta oraz
Puławski;
Grupa IV: Suszony ogniowo-płomieniowo: tytoń suszony ogniem, w szczególności Kentucky oraz Salento;
Grupa V: Suszony na słońcu: tytoń suszony na słońcu, zwany również „odmianami orientalnymi”, w szczególności Basmas, Katerini i Kaba-Koulak.

