
wniosek korekta wniosku 
2)

zmiana wniosku 
3)

wycofanie wniosku
 3)

- -

- -

Stacjonarny

8. Adres e-mail**                         

1. Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności       

2. Imię i Nazwisko

poczta

4. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż w pkt 3)

kod pocztowy

4. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż w pkt 3)

poczta

I. CEL ZŁOŻENIA
1)

III. DANE IDENTYFIKACYJNE

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY

Osoba fizyczna *

3. Miejsce zamieszkania i adres 3. Siedziba i adres podmiotu

nr lokalumiejscowość nr lokalunr posesji

Załącznik do Zarządzenia Prezesa ARiMR nr …………..  z dnia……… … .12.2020 r.

Wypełnia ARiMR:

2. Nazwa podmiotu 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wniosek o przyznanie pomocy producentowi świń, 

będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na 

rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19

Numer wniosku 

Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/

Osoba prawna / jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

/ spółka cywilna *

Znak sprawy

Data przyjęcia

kod pocztowy poczta

ulicamiejscowość miejscowość

nr posesji

nr lokalunr posesji nr lokalu nr posesjiulica

kod pocztowy

kod pocztowy poczta

ulica miejscowość ulica

Powyższe oświadczenie o spełnianiu kryteriów mikroprzedsiębiorstwa oraz małego i średniego przedsiębiorstwa zostało złożone w szczególności po

zapoznaniu się z przepisami załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 oraz po uprzednim stwierdzeniu, że moje gospodarstwo jest
1)

: 

5. NIP5. PESEL

mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie

przekracza 2 mln euro,
małego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie

przekracza 10 mln euro,

średniego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub

którego całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro,

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KATEGORII PROWADZONEGO GOSPODARSTWA (przedsiębiorstwa) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z

dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120, z późn. zm.) oraz

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w

rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).

Komórkowy

6. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

7. Numer telefonu**

WNIOSKUJĘ o przyznanie pomocy finansowej dla producenta świń utrzymującego w gospodarstwie w okresie od dnia 1 marca do dnia 15

lipca 2020 r. średniej dziennej liczby świń oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib

stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt *, wynoszącej co najmniej 21 sztuk, będącemu

mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża

utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, udzielanej zgodnie z § 13zd

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji  Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.)

(*średnia dzienna liczba świń oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o

którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, stanowi iloraz sumy dziennej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w

okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. oraz liczby 137)

IV. CEL WNIOSKU  

przedsiębiorstwa nienależącego do żadnej z powyższych kategorii.

Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo, które w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 r., z późn. zm.) spełnia kryterium
 1)

: 



Lp.

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 

2.

VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PRZEZNACZONEJ NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO

OBJĘCIA POMOCĄ FINANSOWĄ, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o

pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.)

otrzymałem inną pomoc publiczną 

tak 

przedsiębiorstwem powiązanym

Wartość 

otrzymanej 

pomocy 
8)

Przeznaczenie pomocy
 7)

nie

przy czym, w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego/przedsiębiorstwa powiązanego wielkość zatrudniania, rocznego obrotu, całkowitego bilansu rocznego

została określona po uprzednim zsumowaniu zatrudnienia, rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego na podstawie danych z niniejszego

przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa partnerskiego (przedsiębiorstw partnerskich)/przedsiębiorstwa związanego (przedsiębiorstw związanych) zgodnie z

zasadami określonymi w ww. załączniku nr I do rozporządzenia Komisji  (UE)  nr 702/2014.

gospodarstwo, jest przedmiotem współposiadania (w takim przypadku do wniosku należy załączyć pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy 

na wystąpienie o przyznanie pomocy finansowej, na formularzu udostępnionym przez ARiMR).

Podstawa prawna udzielenia pomocy 
5)

Oświadczam, że w związku z chowem i hodowlą świń i związnym z tą działanością zagrożeniem utraty płynności finansowej w związku z

ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19
1)

:

Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska

wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?
1)

Forma pomocy 
6)

wniosku o pomoc, o której mowa w § 13 zb Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) przeznaczoną na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu

uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru 

nie złożyłem/ nie złożyłam
1)

złożyłem/złożyłam 
1)

Dzień

udzielenia 

pomocy 
4)

Wnioskodawca nienależący do kategorii określonych w pkt 1-5.

zagraża mi utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;

X. FORMA POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO OBJĘTEGO WNIOSKIEM

przedsiębiorstwem samodzielnym przedsiębiorstwem partnerskim

VIII. OŚWIADCZENIE PRODUCENTA ROLNEGO DOTYCZĄCE SYTUACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO

W związku z ubieganiem się o pomoc na podstawie przepisów §13zd rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn.

zm.) oraz mając na uwadze warunki przyznawania pomocy wynikające z Komunikatu Komisji Europejskiej "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w

celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01 z dnia 19.03.2020 r. z późn. zm.), a także przepisy określające wielkość

przedsiębiorstwa określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w

sektorach rolnym i leśnym na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), ( oświadczenie wypełnia się tylko w pkt 1 lub tylko w pkt 2 stosownie do wielkości przedsiębiorstwa

(gospodarstwa) ):
1. W związku z prowadzeniem średniego przedsiębiorstwa (gospodarstwa)  oświadczam, że nie było ono na dzień 31.12.2019 r. w 

trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014,
1) TAK

2. W związku z prowadzeniem mikro lub małego przedsiębiorstwa (gospodarstwa) oświadczam, że nie jest ono objęte zbiorowym

postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i nie otrzymało pomocy na ratowanie, ani pomocy na restrukturyzację.
1)

TAK

IX. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie

sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy. (Dz.U. z 2017 r. poz.120, z późn. zm.)

Oświadczam, że:

0

nie otrzymałem innej pomocy publicznej

Razem

VII. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INNEJ OTRZYMANEJ POMOCY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

W związku z ubieganiem się o pomoc oświadczam, że w ramach przepisów wydanych na podstawie Tymczasowych ram środków pomocy państwa

w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Komunikat Komisji Europejskiej 2020/C 91 I/01 z dnia 19.03.2020 r. z późn.

zm.), otrzymałem łączną pomoc  z tytułu prowadzenia działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych w wysokości:

EUROzł, co stanowiło równowartość

Przedsiębiorstwo państwowe,

Oświadczam, że posiadam następującą formę prawną
1)

:

Spółka akcyjna albo spółka z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.),

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z

późn. zm.),

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa,

jestem jedynym posiadaczem gospodarstwa 

W związku z ubieganiem się o pomoc finansową oświadczam, że
1)

:

XI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIELENIA POMOCY

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z

2019 r. poz. 712, z późn. zm.),
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3.

4.

5.

6.

7.

a)

b)

c)

d)
e)

f)

8.

9.

XII. ZOBOWIĄZANIA

1. 

a)

b)

2. 

3.

*      wpisać, jeżeli dotyczy;

**

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu,

Czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) upoważnionej
 
(upoważnionych) do reprezentacji

……………………………………………………………………

na wezwanie Kierownika BP,

przyznano mi 
1)

pomoc/cy, z tytułu posiadania świń, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotknietych kryzysem

COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie

dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1467);

należy podać wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego

sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2018 r. poz. 461), np. określoną w decyzji lub umowie.

należy podać tytuł aktu, na podstawie którego udzielona została pomoc, informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub umowie,

należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji części lub całości wydatków, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub opłatach, lub inne,

(dzień - miesiąc - rok)

sztuk o których mowa w części IV wniosku nie utrzymywałem z przeznaczeniem na sprzedaż lub nie sprzedałem w ramach działalności w zakresie:

organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421), lub;

obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 333), pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w lit. 

a), lub;
prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w lit. a) lub;

prowadzenia rzeźni, lub;
prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzenaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do 

niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, lub; 

przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdy ze złożonych wniosków o przyznanie pomocy producentowi świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem,

małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku

z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 wynika, że zapotrzebowanie na pomoc udzielaną zgodnie z § 13 zd

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.), przekracza łącznie kwotę 175 mln. zł, do obliczenia pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący,

stanowiący iloraz 175 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków i ustalany z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

decyzja nie była zmieniana / uchylana 
1)

w przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt. 3, decyja o przyznaniu pomocy

została zmieniona w części dotyczącej zmniejszenia kwoty pomocy określonej w tej decyzji o przyzaniu pomocy o kwotę przyznaną producentowi świń 

z tytułu posiadania świń zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 3 
1)

;

nie przyznano mi 
1)

każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie pomocy finansowej dla producenta świń, będącemu

mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata

płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19,
każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania pomocy, w szczególności przyznania innej pomocy

przez ARiMR lub inne instytucje związane z przedmiotem niniejszego wniosku,

z inicjatywy Wnioskodawcy,

Inne: …..........................................................................

Zobowiązuję się do:

Przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu mi pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu pomocy

finansowej dla producenta świń, będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia

nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, będzie

publikowana na stronie internetowej MRiRW.

Niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o:

Umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na terenie mojego gospodarstwa, a także okazania dokumentów

potwierdzających dane zawarte we wniosku. 

dane nieobowiązkowe;

Data wypełnienia wniosku

Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444).

przyjmuję do wiadomości, że łączna kwota pomocy udzielona na podstawnie § 13zd Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i

sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz pomocy przyznanej na

podstawie przepisów o pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe

tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-

19", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tytułu innego niż posiadanie świń, nie może przekroczyć równowartości

7000 euro.

prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji wymienionego w lit. e).

została uchylona 
1)

XIII. ZAŁĄCZNIKI
1)  

właściwe zaznaczyć znakiem X,  

Zgoda współposiadacza / współposiadaczy gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc oraz oświadczenie współposiadacza o złożeniu lub nie

złożeniu wniosku o pomoc o której mowa w § 13 zb Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) przeznaczoną na wyrównanie kwoty obniżonego

dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem

afrykańskiego pomoru świń, oraz nieotrzymaniu pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia

2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie

dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich

przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

należy wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie, czy działalności bieżącej,

szt.

dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020, poz. 708),

np. dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy,

szt.
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XVI. OŚWIADCZENIE WOBEC ARiMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

1.

2.

3. 

4.

Data 
Czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) upoważnionej

 
(upoważnionych) do 

reprezentacji

……………………………………………………………………(dzień - miesiąc - rok)

Przyjmuję do wiadomości, iż ARiMR staje się administratorem danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych od Wnioskodawcy, które to dane osobowe Wnioskodawca

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu przyznania pomocy producentowi świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu

załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wnioskodawca oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 1. przetwarza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi i jest uprawniony do ich

przekazania ARiMR oraz uczynił zadość wszelkim obowiązkom związanym z ich przekazaniem, a w szczególności poinformował osoby, których dane przekazuje, o fakcie i celu ich

przekazania.

Wnioskodawca oświadcza, iż poinformował wszystkie osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 o treści klauzuli stanowiącej Załącznik do Oświadczenia wobec ARiMR o wypełnieniu

obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych.

Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe będzie przekazywał do ARiMR w celu przyznania pomocy producentowi świń, będącemu

mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z

ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, o treści klauzuli, stanowiącej Załącznik do Oświadczenia wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku

informacyjnego wobec innych osób fizycznych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres

do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu „Wniosek o przyznanie pomocy producentowi świń, będącemu

mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności

finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19" w ramach zadania określonego w § 13zd rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r.,

poz.187, z późn.zm.), jako „dane nieobowiązkowe” w celu ułatwienia i przyśpieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących przyznania pomocy.

XV. ZGODA WNIOSKODAWCY (dotyczy osób fizycznych) - zaznaczyć kwadrat znakiem X

Data Czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) upoważnionej
 
(upoważnionych) do reprezentacji

1.

podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO we wniosku o przyznaie pomocy producentowi świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym

albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym

spowodowanymi epidemią COVID-19 wynika z obowiązku zawartego w przepisach prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez

rozpoznania lub pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

XIV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy osób fizycznych oraz osób upoważnionych do reprezentowania 

osób prawnych)

W związku z treścią art. 13 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: „Rozporządzenie 

RODO”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

Pani / Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane

nieobowiązkowe) będą przetwarzane w okresach wskazanych w pkt 7, w tym przez okres realizacji celów, o których mowa w sekcji XV  lub do czasu odwołania tej zgody lub jej zmiany;

Pani / Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5 związanych z

przyznawaniem pomocy finansowej producentowi świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr

702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz przez okres 5 lat przewidziany na

potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym została wypłacona pomoc. 

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;                                                                                                                                                                                                                

administrator danych osobowych 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;

z administratorem danych osobowych może Pani / Pan 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;

……………………………………………………………………

przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych

w Rozporządzeniu RODO. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do przenoszenia danych objętych zgodą;

zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, gdy jest to niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na

przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

Pani / Pana dane osobowe zebrane na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji zadań,

wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), w związku z § 13 zd

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.), tj. w celu przyznania pomocy finansowej; 

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

IT;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres

do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oznaczonych w formularzu „Wniosek o przyznanie pomocy producentowi świń, będącemu

mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności

finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19" w ramach zadania określonego w § 13zd rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.z 2015 r.,

poz.187, z późn.zm.), jako „dane nieobowiązkowe”, w celu otrzymywania /kierowania do mnie treści informacyjnych lub promocyjnych o działaniach realizowanych

przez Agencję, za pośrednictwem SMS/MMS na podany przeze mnie numer telefonu.

2.

administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

Podanie ww. danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy producentowi świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem,

małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku

rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 w ramach zadania określonego w § 13zd rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r., poz.187, z późn.zm.). Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów

wskazanych w treści powyższych zgód. Każdą ze zgód można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie "oświadczenia o wycofaniu zgody" na adres korespondencyjny

Administratora danych, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych" lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie każdej ze zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(dzień - miesiąc - rok)

w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych;
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nr NIPnr PESEL

Data 
Czytelny podpis współposiadacza lub osoby (osób) upoważnionej

 
(upoważnionych) 

do reprezentacji

……………………………………………………………………(dzień - miesiąc - rok)

 lub

miejscowość ulica nr 

posesji

Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu

nr 

lokalu

kod pocztowy poczta

Adres miejsca zamieszkania / siedziby

zł, co stanowiło równowartość

V. Dane osóby/podmiotu udzielającego zgody

poczta

I. Dane osoby / podmiotu:

Adres miejsca zamieszkania / siedziby

miejscowość ulica

Numer identyfikacyjny gospodarstwa, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności:, którego dotyczy zgoda:

decyzja nie była zmieniana / uchylana 
1)

III. Oświadczenie dotyczące innej otrzymanej pomocy w związku z epidemią COVID-19

W związku z ubieganiem się przez współposiadacza gospodarstwa o pomoc oświadczam, że w ramach przepisów wydanych na podstawie

Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Komunikat Komisji Europejskiej

2020/C 91 I/01 z dnia 19.03.2020 r. z późn. zm.), otrzymałem łączną pomoc z tytułu prowadzenia działalności w zakresie produkcji podstawowej

produktów rolnych w wysokości:

Ja niżej podpisany / podpisana będąc współposiadaczem / współposiadaczką gospodarstwa, o numerze identyfikacyjnym

wskazanym w części I niniejszej zgody oświadczam, że w związku ze współposiadaniem ww. gospodarstwa, wyrażam zgodę na

udzielenie osobie / podmiotowi* wskazanej w części I niniejszego oświadczenia pomocy finansowej producentowi świń,

będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr

702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią

COVID-19, udzielanej na podstawie przepisów § 13zd rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015r.

poz. 187, z późn. zm.).

Zgoda współposiadacza gospodarstwa 
na ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej producentowi świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim 

przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w 

związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, przez:  

nr 

lokalu

kod pocztowy

Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu

nr 

posesji

EURO

II. Oświadczam, że:

nie złożyłem / nie złożyłam
1)

złożyłem / złożyłam 
1)

wniosku o pomoc, o której mowa w § 13 zb Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) przeznaczoną na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu

uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru

świń;

została uchylona 
1)

została zmieniona w części dotyczącej zmniejszenia kwoty pomocy określonej w tej decyzji o przyzaniu pomocy o kwotę przyznaną

producentowi świń z tytułu posiadania świń zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 2 
1)

;

przyznano mi 
1)

nie przyznano mi 
1)

pomoc / cy, z tytułu posiadania świń, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotknietych kryzysem

COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie

dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1467);

decyzja o przyznaniu pomocy, o której mowa w pkt. 2

przyjmuję do wiadomości, że łączna kwota pomocy udzielona na podstawnie § 13zd Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz

pomocy przyznanej na podstawie przepisów o pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w

ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie

dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tytułu innego niż

posiadanie świń, nie może przekroczyć równowartości 7000 euro.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pani / Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o

których mowa w pkt 5 związanych z przyznawaniem pomocy finansowej producentowi świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo

średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z

ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1

stycznia roku następującego po roku, w którym została wypłacona pomoc. 

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;                                                                                                                                                                                                                

przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich

przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO; 

podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO we wniosku o przyznanie pomocy finansowej producentowi

świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,

któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 wynika z obowiązku

zawartego w przepisach prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania lub

pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Data 
Czytelny podpis współposiadacza lub osoby (osób) upoważnionej

 
(upoważnionych) 

do reprezentacji

(dzień - miesiąc - rok) ……………………………………………………………………

z administratorem danych osobowych może Pani / Pan 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;

administrator danych osobowych 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;

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  (dotyczy osób fizycznych)

W związku z treścią art. 13 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: „Rozporządzenie RODO”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II

70, 00-175 Warszawa;

zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe);

Pani / Pana dane osobowe zebrane, na podstawie o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO będą przetwarzane przez

administratora w celu realizacji zadań, wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008r. o Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2019, poz. 1505) w związku z § 13zd rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187, z

późn.zm.), tj. w celu przyznania pomocy finansowej;

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 IT;
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2. Administrator 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, wskazany w pkt 1.

Załącznik 

do Oświadczenia wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Wnioskodawcę

Zgodnie z treścią 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 „Rozporządzenie RODO”, w odniesieniu do danych osób fizycznych, które

zostały przekazane przez Wnioskodawcę w dokumentach aplikacyjnych w celu przyznania pomocy producentowi świń,

będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr

702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi

epidemią COVID-19,  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w związku z realizacją zadań, o

których mowa w pkt 3 poniżej, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II

70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres

korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

9.  Pani / Pana dane Administrator uzyskał od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

3. Pani / Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

Rozporządzenia RODO, w celu przyznania pomocy finansowej producentowi świń, będącemu mikroprzedsiębiorstwem,

małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata

płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Powyższe wynika z

realizacji przez Administratora zadań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) w związku z § 13zd rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz. 187 ze zm.).

4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani / Pana danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz

dane finansowe.

5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty publiczne uprawnione do przetwarzania danych osobowych

na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie

administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT.

6. Pani / Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, będą przetwarzane przez okres

realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, okres zobowiązań oraz okres 5 lat liczony od dnia następującego po dniu upływu

okresu zobowiązań realizacji zadań związanych z przyznawaniem pomocy producentowi świń, będącemu

mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,

któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-

19. 

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. Ponadto,

okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia ich przetwarzania.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani /

Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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