Sprawozdanie kwartalne wytwórcy biopłynów
Załącznik nr 4 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów
oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

SPRAWOZDANIE KWARTALNE WYTWÓRCY BIOPŁYNÓW
ZŁOŻONE ZA ………….. KWARTAŁ ………….. ROKU

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

złożenie sprawozdania

Podstawa prawna:

korekta sprawozdania

art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

Termin przekazywania: 45 dni od dnia zakończenia kwartału, za który składane jest sprawozdanie;

CZĘŚĆ I. DANE WYTWÓRCY
1. Nazwa lub imię i nazwisko wytwórcy

2. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania wytwórcy

3. 3. NIP wytwórcy

4. Numer ewidencyjny w rejestrze wytwórców biopłynów
B P L

/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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z dnia:
13.07.2021

Numer
…./….

CZĘŚĆ II. DANE DOTYCZĄCE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Uwaga! Wytwórca wypełnia niniejsze sprawozdanie w części odpowiadającej zakresowi prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, objętej
wpisem do rejestru wytwórców biopłynów. Przed wypełnieniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na ostatniej stronie
formularza.

5. Miejsce wykonywania działalności
Ulica

Numer

Miejscowość
Kod pocztowy

–

Poczta

Województwo
6. Dane dotyczące wytworzonych biopłynów
Lp.

Nazwa wykorzystanego
surowca

Ilość wykorzystanego surowca
(w tonach)

1

Nazwa wytworzonego
biopłynu

Ilość wytworzonego
biopłynu
(w m3)

1

SUMA

SUMA

SUMA
7. Dane dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów
Lp.

1

Nazwa wykorzystanego biopłynu

Ilość wykorzystanego biopłynu
3 1
(w m )

Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Ilość wytworzonej energii elektrycznej
1
(w MWh)
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Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania niniejszego formularza:
pkt 5.

należy podać miejsce wykonywania działalności - jeżeli działalność jest prowadzona w większej liczbie miejsc należy
zrobić kserokopię drugiej strony formularza i po jej wypełnieniu dołączyć do sprawozdania, wskazując
w polu „Numer”, znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer oraz liczbę dołączanych stron
(1/3, 2/3, 3/3);

pkt 6.

do wypełnienia tabeli zobowiązani są wytwórcy, którzy wytwarzają biopłyny - w przypadku użycia większej ilości
rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biopłynów lub wytworzenia więcej rodzajów biopłynów, niż
przewidziano w tabeli, należy zrobić kserokopię drugiej strony formularza i po jej wypełnieniu dołączyć do
sprawozdania, wskazując w polu „Numer”, znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer oraz
liczbę dołączanych stron (1/3, 2/3, 3/3);

pkt 7.

do wypełnienia tabeli zobowiązani są wytwórcy wytwarzający energię elektryczną z biopłynów - wytwórca energii
elektrycznej z wytworzonych przez siebie biopłynów zobowiązany jest również do wypełnienia tabeli w pkt 6.
W przypadku użycia większej ilości rodzajów biopłynów, niż przewidziano w tabeli, należy zrobić kserokopię drugiej
strony formularza i po jej wypełnieniu dołączyć do sprawozdania.

8. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się
Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony
i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
w pkt I.
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań KOWR wynikających z ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, co jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów
ww. ustawy, a także w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
Dane w zakresie imienia, nazwiska i nr telefonu osoby sporządzającej niniejsze sprawozdanie przetwarzane będą wyłącznie w celu
kontaktu w sprawach związanych z jego złożeniem.
IV. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana 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, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
V. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do
Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające),
np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych
osobowych przetwarzających dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 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; prawo
do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
wskazany w pkt II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. art. 35 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii i stanowi warunek konieczny do złożenia poprawnego sprawozdania kwartalnego wytwórcy biopłynó w.
Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska i nr telefonu osoby sporządzającej niniejsze sprawozdanie ma charakter dobrowolny
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a niepodanie tych danych nie ma wpływu na przyjęcie sprawozdania.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

______________________________________________
Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby
wypełniającej sprawozdanie
__________________________________________________
________________,_________-_________-__________
Miejscowość

Data (dzień, miesiąc, rok)

Podpis wytwórcy albo osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wytwórcy ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji

