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Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU  

O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy 

gospodarstwa rolnego (Symbol formularza W-1.2/04) 
 

 

 

 

………………………………………………………. 

Znak sprawy (wypełnia pracownik ARiMR) 

 

………………………………………………………… 

Imię i nazwisko współposiadacza gospodarstwa rolnego /  

wspólnika spółki cywilnej 1 

 

 

………………………………………….………………. 

PESEL / kod kraju, numer paszportu  

lub innego dokumentu tożsamości 2 

 

 

…………………………………….……………………. 

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy (jeżeli został nadany) 

 

 

 

 

Oświadczenie współposiadacza gospodarstwa rolnego / wspólnika spółki cywilnej1 

dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 

Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) i zrozumiałam(-em), że: 

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 mogę 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 wyznaczył inspektora ochrony danych, 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 danych, wskazany w pkt 2; 

4) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 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. Urz. UE L 119 z 27.04.2016 r., str. 1], dalej 

„Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych (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); 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 W przypadku współposiadacza gospodarstwa rolnego / wspólnika spółki cywilnej posiadającego obywatelstwo polskie należy wpisać jego 

numer PESEL, natomiast w przypadku osoby, która nie posiada obywatelstwa polskiego należy wpisać kod kraju, numer paszportu lub 
innego dokumentu tożsamości. 
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5) zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt 4, będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 2 w zw. z art. 7, 8 i 9 ustawy 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. 2017 r., poz. 1853) oraz w zw. 

z rozporządzeniem MRiRW z dnia 01 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz.U. poz. 1711) oraz art. 

6 ust. 2 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 

PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 627);  

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 IT; 

7) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, będą przetwarzane przez 

okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym wniosek został 

zarejestrowany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Okres przetwarzania 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. 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. odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane w celu prowadzenia krajowego systemu 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności lub do czasu jej odwołania; 

9) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu; 

10) w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje mi 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 mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

12) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia wynika z obowiązku 

ustawowego realizacji programów pomocowych w ramach zadań ARiMR. Konsekwencją 

niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

 
 

 

 

 

……………………………………………………..…….. 
(data i czytelny podpis współposiadacza gospodarstwa rolnego / 

wspólnika spółki cywilnej) 

 


