
 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY 

ROŚLIN I NASIENNICTWA 

w Rzeszowie 

 

Znak sprawy: …………………………………. 

 

Data wpływu: …………………………………. 

 

WNIOSEK O WPIS LUB AKTUALIZACJĘ DO REJESTRU EKSPORTERÓW (do krajów trzecich): 

                      wpis                                aktualizacja 

 

Wypełniać tylko w przypadku aktualizacji danych 

Numer w rejestrze eksporterów: 

          

 

 Część wniosku w której dokonuje się zmiany: 

  I        II        III        IV        V        VI        VII         VIII     

P L              

 

I. PAŃSTWO/PAŃSTWA PRZEZNACZENIA (wymienić): 

 
 

II. DANE WNIOSKODAWCY 
 

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu  

 

PESEL/NIP: 

Miejscowość: Ulica:  Nr domu/lokalu: 

Województwo: Poczta:  Kod Pocztowy: 

Powiat: Gmina: 
 

III. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać, jeżeli inny niż w pkt II): 

 

 

 
 

IV. DANE OSOBY DO KONTAKTÓW Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM 
 

Imię i nazwisko: 

Telefon kontaktowy/Faks: 

E – mail: 
 

V. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  
 

 uprawa                                     pakowanie    przechowywanie   
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VI. MIEJSCE(A) UPRAWY (JEDNOSTKI PRODUKCYJNE), PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, 

SORTOWANIA (wskazane w pkt IV): 
 

Lp. 
Adres miejsca prowadzenia 

działalności  

Powierzchnia 

uprawy 

(dotyczy 

producentów) 

Odmiana/y 

Oznaczenie/-a nadane 

jednostkom produkcyjnym 

(dotyczy producentów) 

(np. nr działki, kwatera 

sadu) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

VII. NAZWA BOTANICZNA ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB INNYCH 

PRZEDMIOTÓW: 
 

 

 

 
 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA ZGODNIE SYSTEMEM: 
 

             

                 Integrowana Ochrona Roślin                       Integrowana Produkcja Roślin 
 

 

Wskazać jednostkę certyfikującą:  

 
 

IX.  DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 
 

 

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

 

 

……………………………………………………….. 
Podpis 

 

X. POTWIERDZAM ZNAJOMOŚĆ WYMAGAŃ IMPORTOWYCH PAŃSTW/-A TRZECIEGO I 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO AKTUALIZACJI ZNAJOMOŚCI TYCH WYMAGAŃ 
 

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

………………………………………………… 
Podpis 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 

Wniosek sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym. 
 

  wpis do urzędowego rejestru eksporterów:  PL - ……./…..../…..…………. 
 

  aktualizacja danych 

 

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

                                                                      Data                                                          Podpis 

 
 

 - zaznaczyć właściwe pole 
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Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Langiewicza  

28, 35-101 Rzeszów  informuje, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, w celu dopełnienia obowiązków wynikających z realizacji eksportu do państw trzecich 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO).  

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Podkarpacki 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów. Kontakt do Inspektora ochrony 

danych osobowych:  e-mail: wi-rzeszow@piorin.gov.pl tel. 17 85 00 370; fax 17 85 00 371. Przetwarzanie 

danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celach dopełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO, w szczególności Państwa dane mogą 

zostać przekazane do państw trzecich w oparciu o przepisy rozdziału V RODO. Państwa dane osobowe mogą 

zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie przy  

al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, oraz innym odbiorcom – pozostałym Wojewódzkim Inspektorom 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, których lista znajduje się na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl/wiorin/. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania powyższego celu przetwarzania. Przyjmuję do 

wiadomości, iż posiadam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

  
 

……………………………………………………… 

Miejscowość, data 

……………………………………………………… 

Podpis 

http://piorin.gov.pl/wiorin/

