Data wpływu:
Wniosek o udzielenie akredytacji
w zakresie oceny polowej roślin rolniczych
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Olsztynie
Podstawa prawna: art. 78 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 568)
I. Dane osoby, której ma być udzielona akredytacja
Imię i nazwisko

......................................................................................................................

Miejscowość

.....................................................................................................................

Poczta

.....................................................................................................................
(miejscowość/kod pocztowy)

Ulica

................................................................. …...nr domu ..............................

Telefon kontaktowy

......................................................................................................................

II. Dane wnioskodawcy
Nazwa firmy:

................................................................................................................

Numer w ewidencji przedsiębiorców/rolników…………………………………………………………….
Siedziba:
Miejscowość

.................................................................................................................

Ulica

................................................................. nr domu ...............................

Poczta

.................................................................................................................
(miejscowość/kod pocztowy)

Telefon/ fax

.................................................................................................................

NIP
stanowisko, na którym jest zatrudniony kwalifikator ......................................................
...........................................................................................................................................

Wybrana grupa roślin *:

Data……………………..

zbożowe

pastewne

oleiste

Pieczątka wnioskodawcy, podpis osoby upoważnionej:

* zakreślić właściwe

Załączniki:




kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego
dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych
kopia dowodu uiszczenia opłaty za udzielenie akredytacji – 50,00 zł za udzielenie akredytacji dla jednej grupy roślin.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych[1]
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Olsztynie. Wojewódzki Inspektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Wojewódzkim Inspektorem lub
IOD można skontaktować się listownie: ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn, telefonicznie: 89 533 21 28,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wi-olsztyn@piorin.gov.pl, iodo-olsztyn@piorin.gov.pl.
Cele i podstawy przetwarzania
Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwa wniosku lub wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu innym niż cel,
w którym zostały zebrane, na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności ustaw:
o ochronie roślin, o nasiennictwie, o rolnictwie ekologicznym, mikroorganizmach
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, o środkach ochrony roślin [2].
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych mogą być:
- współadministratorzy: wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa oraz Główny Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa,
- strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa,
- inne organy, uprawnione do otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa,
- podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[3].
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały
zebrane, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji[4].
Prawa osób, których dane dotyczą
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne,
podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3) do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa)
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie będą
przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.
[1] Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO
[2] Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego stanowiącego
niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 RODO
[3] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14
września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180) [4] Ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)

