
GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA W 
WARSZAWIE                      

Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego,  
nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego  

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
2018/848 art. 2 ust. 1 lit. a 

Nazwa dostawcy: 
  Numer w 

rejestrze 
PIORiN   

  

Adres dostawcy 
  

  

Numer telefonu   Numer faksu   

E-mail   

Lp. 

Nazwa 
polska 
gatunku/ 
rodzaj 
mieszanki 

Nazwa łacińska 
gatunku/ % 
zawartości 
składników o 
jakości 
nieekologicznej* 

Odmiana/ typ 
użytkowania 
mieszanki 

Podkładka** 

Ilość 
ekologicznego 
materiału 
(całkowita 
liczba 
jednostek lub 
masa 
nasion)*** 

Ilość materiału 
w okresie 
konwersji 
(całkowita 
liczba 
jednostek lub 
masa 
nasion)*** 

Obszar, na 
który 
materiał 
może zostać 
dostarczony 

Kraj 
rejestracji 
odmiany 

Termin 
dostawy 
materiału 
siewnego 

Nazwa jednostki 
certyfikującej 

Informacje  
dodatkowe 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

Miejscowość, data Czytelny podpis zgłaszającego 

Oświadczam, że: zapoznałem/zapoznałam się z informacją o ochronie danych osobowych, zawartą na drugiej stronie formularza oraz wyrażam zgodę  na przetwarzanie  
przez GIORiN, moich danych osobowych i danych o prowadzonej przeze mnie działalności w rolnictwie ekologicznym do celów statystycznych oraz dla potrzeb utworzenia  
bazy danych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym. 



 * do zgłoszenia w wykazie dopuszcza się mieszanki materiału siewnego w całości wytworzone ze składników o jakości ekologicznej oraz mieszanki wytworzone 
   w Państwach Członkowskich w części ze składników nieekologicznych, pod warunkiem, że udział części nieekologicznej jest zgodny z prawem Państwa wytworzenia mieszanki 

 ** uzupełnić w przypadku zgłaszania materiału szkółkarski 

 ***podać ilość np. w sztukach , gramach, kilogramach itd. 
    

  
 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 11 (dalej Administrator).  
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych poprzez adres e-mail: a.kustosz@piorin.gov.pl lub listownie na ww. adres siedziby. 
Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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; dalej RODO). 

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

Administrator przetwarza Pana/ Pani dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez 
administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji ww. celów.  

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważniony do tego personel Administratora, organy władzy publicznej,  podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inni użytkownicy korzystający ze strony internetowej www.piorin.gov.pl.  

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zadań związanych z obrotem materiałem siewnym Państwa dane mogą zostać zamieszczone na stronie na stronie internetowej www.piorin.gov.pl. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, t.j. ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby, tj. Al. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa , na adres e-mail: a.kustosz@piorin.gov.pl 

6. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 
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