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KANCELARYJNY NR WPŁYWU ……………………………………………
Cel złożenia:

Wniosek

Korekta wniosku

A. Dane wnioskodawcy
1. Nazwa lub nazwisko producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem

2. Imię w przypadku osoby fizycznej
3. NIP1

4. PESEL

5. Nr KRS2

6. REGON

7. Kod pocztowy

-

8. Kod kraju

9. Poczta
10 Miejscowość
11. Ulica
12. Numer domu

13. Numer mieszkania

14. Numer skr. poczt.

15. Gmina
16. Powiat
17. Województwo
18. Telefon3
19. Faks3

20. E – mail3
1

pole nieobowiązkowe dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług (VAT).
2
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany.
3
pole nieobowiązkowe, przekazywanie tych danych jest dobrowolne, niepodanie tych danych nie ma wpływu na kompletność złożonego wniosku.
Podanie danych w tym zakresie służy wyłącznie ułatwieniu komunikacji pomiędzy KOWR a osobą składająca wniosek.

Wniosek o wpis do ewidencji

Strona 2 z 7
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 144/2018/Z

21. Adres do korespondencji - wypełnić jedynie wtedy, gdy jest inny niż adres podany w polach 7 – 17.

22. Rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek

2

0

/

2

0
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B. Informacja o lokalizacji uprawy winorośli, z której pochodzą winogrona przeznaczone do wyrobu wina przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu:
Działka 1

Lp.

4

1

Województwo

2

Powiat

3

Gmina

4

Nazwa obrębu ewidencyjnego

5

Numer obrębu ewidencyjnego

6

Numer działki ewidencyjnej

7

Nazwy odmian uprawianych
winorośli

8

Całkowita powierzchnia uprawy
winorośli (w ha)4

9

Imię i nazwisko/firma oraz adres
zamieszkania/siedziba
właściciela uprawy winorośli5

10

Całkowita powierzchnia upraw
winorośli innych niż określone
w pkt. 8 (w ha)6

Działka 2

Działka 3

Działka 4

(…) z której pozyskiwane będą winogrona do wyrobu wina przeznaczone do wprowadzenia do obrotu. Należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
uzupełnić tylko, jeśli właścicielem uprawy winorośli nie jest wnioskodawca.
6
uzupełnić w przypadku, gdy wnioskodawca posiada uprawy winorośli inne niż wymienione w pkt 8.
5

Działka 5
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C. Dane dotyczące miejsca wyrobu wina gronowego, jeżeli adres jest inny niż podany w części A pkt 7 - 17
1. Adres miejsca wyrobu wina

2. Kod pocztowy

-

3. Poczta
4. Gmina
5. Powiat
6. Województwo
7. Telefon7
8. Faks7

OŚWIADCZAM, ŻE DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM / W IMIENIU WNIOSKODAWCY8:
1.

Oświadczam, że:9
nie byłem/am karany/na za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów;
a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności
dokumentów;
spółką jawną - żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności
dokumentów, a w przypadku wspólników będących osoba prawną – żaden z członków zarządu nie był karany za te
przestępstwa;
spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - żaden z komplementariuszy nie był karany za
przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów

7

2.

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina.

3.

Oświadczam, że znane mi są warunki udziału w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli
i wina” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

pole nieobowiązkowe, przekazywanie tych danych jest dobrowolne, niepodanie tych danych nie ma wpływu na kompletność złożonego wniosku.
Podanie danych w tym zakresie służy wyłącznie ułatwieniu komunikacji pomiędzy KOWR a osobą składająca wniosek.
8
niepotrzebne skreślić
9
zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie znaku „X”

Wniosek o wpis do ewidencji

Strona 5 z 7
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 144/2018/Z

4.

Zobowiązuję się przestrzegać warunków udziału w mechanizmach, w których będę uczestniczył.

5.

Zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych
w niniejszym formularzu.

6.

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli przez KOWR lub instytucji z jej upoważnienia, w zakresie prawdziwości
danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7.

Poddaję się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu
kontrolnego KOWR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania
warunków/zasad realizacji mechanizmów WPR oraz dotyczących ich przepisów krajowych i UE, w których to
mechanizmach uczestniczę/będę uczestniczył.

8.

Oświadczam, że:
a) podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów dane są zgodne z prawdą;
b) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

Oświadczam, że zostałem poinformowany że (dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą):
1. Administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2. Z administratorem danych osobowych 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;
3. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany
w pkt. 2;
4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub e)
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 119 z 04.05.2016, str.1 ze zm.), dalej „rozporządzenie
2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym;
5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych
w związku z realizacją zadań wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2137);
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 wparcia
informatycznego;
7. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji
zadań, o których mowa w pkt. 5 oraz okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynął okres
zobowiązań w związku z wpisem do ewidencji w ramach mechanizmu „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli
i wina”;
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
osobowych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji;
8. Uczestnikowi mechanizmu przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, uczestnikowi
mechanizmu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) rozporządzenia 2016/679 w ramach mechanizmu,
o którym mowa w pkt. 7, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją
niepodania tych danych osobowych może być pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
11. Uczestnik mechanizmu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/679.

9.
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Oświadczam, że zostałem poinformowany że (dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą):
1. Administratorem moich danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul.
Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Z administratorem mogę 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 dalej jako „KOWR” lub
„administrator”.
3. KOWR wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres email: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2.
4. Administrator będzie przetwarzać moje dane osobowe w celu dokonania wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców
wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego
aktualizacji w związku z realizacją zadań KOWR jako organu prowadzącego tą ewidencję a także w celu realizacji pozostałych
zadań powierzonych KOWR na mocy przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159) oraz w celu realizacji obowiązku rejestracji
korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o
przesłankę określoną w 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, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”.
5. Moje dane osobowe udostępniane będą Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i
Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie i na zasadach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz.
1159) oraz innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
6. Do moich danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc
prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
7. Moje dane osobowe zawarte w prowadzonej przez KOWR ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z
winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetwarzane do czasu
wykreślenia ich z ewidencji na zasadach określonych w art. 31 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159). Moje dane osobowe zawarte w
pozostałych rejestrach, dokumentach i materiałach będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach
wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, w tym okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po
roku, w którym upłynął okres zobowiązań w związku z wpisem do ewidencji, a także przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
8. Zgodnie z RODO przysługuje mi:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) przysługuje prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie moich
danych.
Zgodnie z RODO nie przysługuje mi:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Podanie moich danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159) a konsekwencją niepodania tych
danych osobowych może być pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia a co za tym idzie brak spełnienia wymogów określonych
w ww. ustawie.
10. W oparciu o moje dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
11. KOWR nie przewiduje przekazywania moich 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.
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10. W przypadku wypełnienia danych w pozycjach 18-20 części A oraz pozycjach 7-8 części C niniejszego formularza

i podania danych w zakresie nr telefonu, adresu e-mail i nr faksu, oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam
zgodę na ich przetwarzanie przez KOWR w celu ułatwienia komunikacji w sprawach związanych ze złożeniem niniejszego
wniosku. Zostałem poinformowany, że podanie danych w pozycjach 18-20 części A oraz pozycjach 7-8 części C formularza
jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na rozpatrzenie wniosku.

………………………………………………
Miejscowość, data

*

………………………………………...…………..…………………………
Podpis i pieczęć lub czytelny podpis wnioskodawcy
bądź osoby/ób uprawnionej/ ych do jego reprezentowania.*

osoby fizyczne – składają czytelny podpis, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – czytelny podpis lub podpis
i pieczęć imienną składa osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy.

