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WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN 

I NASIENNICTWA W WARSZAWIE 

 

Znak sprawy 

 

Nr RPW 

 

Data wpływu 

A. WNIOSEK O WPIS LUB AKTUALIZACJĘ DO URZĘDOWEGO REJESTRU PODMIOTÓW 

PROFESJONALNYCH1) 

 Wpis Aktualizacja  

    

B. ZGŁOSZENIE ZAMIARU PROWADZENIA OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM ROŚLIN ROLNICZYCH  

I  WARZYWNYCH, MATERIAŁEM SZKÓŁKARSKIM, MATERIAŁEM ROZMNOŻENIOWYM 

I NASADZENIOWYM ROŚLIN WARZYWNYCH I OZDOBNYCH ORAZ SADZONKAMI WINOROŚLI: 

 Wpis Aktualizacja  

B1   EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW2)  

B2   EWIDENCJA ROLNIKÓW3) 

B3   EWIDENCJA DOSTAWCÓW4) 

Wypełnić tylko w przypadku aktualizacji danych 

Numer w rejestrze/ewidencji 

 

  

Część wniosku, w której dokonuje się zmiany: 

 I  II  A  B1  B2  B3    

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu/Firma  

NIP 

lub 

 

PESEL  
(podaje się w przypadku nieposiadania numeru NIP) 

 

Numer w KRS 
(o ile podmiot posiada taki numer) 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Miejscowość Gmina Powiat 

Nr telefonu Województwo Kraj 

          

           

        

 

L P 
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II. DANE KONTAKTOWE (dane osoby do kontaktów z Wojewódzkim Inspektorem) 

Imię i nazwisko 

Nr telefonu 

Adres e-mail 

Dane adresowe do korespondencji (wypełnić jeśli te dane będą inne niż w pkt. I „Dane wnioskodawcy”) 

III. INNE 

 Potwierdzam, zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

wpisu/zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności/aktualizacji danych w urzędowym rejestrze podmiotów 

profesjonalnych, ewidencji przedsiębiorców, ewidencji rolników, ewidencji dostawców oraz ją akceptuję.* 

 Znane mi są skutki odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, przez podstępne 

wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego, wynikające z art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950).* 

 Wyrażam zgodę na przekazanie na ww. adres e-mail informacji dotyczącej nr rejestracyjnego. 
*  pola obowiązkowe 

IV. ZAŁĄCZNIKI 

 Załącznik A 

 Załącznik B 

V. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 

……………………………………………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………………………………...... 
Podpis 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE  

Wniosek i załączniki sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym. 

 wpis do urzędowego rejestru/ewidencji pod numerem _ _ -_ _ /_ _ / _ _ _ _ _ _ 

 aktualizacja danych. 

………………………………………………….. …………………………………………………………………… 

Data  Podpis 

 

Objaśnienia do wniosku i załączników: 

 - zaznaczyć właściwe pole 
1) na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, 
2)  na podstawie art. 84 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 568), 
3) na podstawie art. 86 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 568), 
4) na podstawie art. 87 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 568), 
5) oświadczenia dotyczące zamiaru prowadzenia działalności, o których mowa w art. 66 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, 
6) „Adres nieruchomości” – w tym przypadku należy podać adres(y) nieruchomości będący(e) w posiadaniu podmiotu, 

inne/dodatkowe niż te, które zostały wskazane w pkt. I „Dane wnioskodawcy” np. adres/położenie magazyn, przechowalni, 

szklarni, chłodni, suszarni, punktów obrotu, miejsc produkcji związanych z prowadzoną działalnością. 

„Umiejscowienie działek” – w tym przypadku można podać przedmiotowe informacje (związane z prowadzoną 

działalnością) ogólne lub bardziej szczegółowe w zależności od potrzeb i sytuacji, np.: 

 ogólna informacja dot. położenia/lokalizacji działek/pól – np. działka X w miejscowości Y, 

 nr geodezyjne działek/pól oraz miejscowość/gminę, w której są położone działki/pola.  
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym wniosku jest Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z siedzibą w Warszawie-Wesołej, ul. Żółkiewskiego 17, 

05-075 Warszawa, e-mail: wi‑warszawa@piorin.gov.pl, tel. 22 773 53 29, 22 773 59 08. 

 Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres odo-

warszawa@piorin.gov.pl lub listownie na podany wyżej adres Wojewódzkiego Inspektoratu. 

 Dane podane w niniejszym wniosku będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji oraz 

ustawowych obowiązków Inspekcji, na podst. Art. 6 ust. 1 litera c i e RODO.  

 Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, 

organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym, jeśli tak stanowią 

przepisy prawa. 

Ponadto: 

 Na mocy Art. 68 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031 z dnia 26 

października 2016 r. w sprawie środków ochrony przeciwko agrofagom roślin, Państwa dane, 

które zgodnie z Art. 67 ww. Rozporządzenia podlegają wpisowi do rejestru podmiotów 

profesjonalnych, mogą być udostępnione innym państwom członkowskim UE lub Komisji 

Europejskiej oraz każdemu podmiotowi profesjonalnemu mającemu siedzibę na terenie Unii, 

na jego użytek. 

 Podane w niniejszym wniosku dane osobowe, które na mocy art. 84 ust. 5, art. 86 ust. 5 oraz 

art. 87 ust. 6 ustawy o nasiennictwie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, rolników 

lub dostawców, mogą być udostępnione potencjalnie nieograniczonej liczbie podmiotów, 

ponieważ na mocy art. 89 ustawy o nasiennictwie, są to rejestry jawne. 

Państwa dane będą przechowywane przez cały czas trwania rejestracji oraz przez 10 lat od dnia 

wyrejestrowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

 Zgodnie z RODO, każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; ograniczenia przetwarzania danych; prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych 

osobowych narusza przepisy RODO). 

 Podanie danych jest obowiązkowe, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem wpisu do rejestru. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie nie stosuje profilowania 

i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu danych osobowych. 
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