Pieczęć wpływu wniosku

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

WNIOSEK O WPIS DO:
❑ REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ
W ZAKRESIE WPROWADZANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO
OBROTU LUB KONFEKCJONOWANIA
Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin
(Dz. U. z 2020r., poz. 2097)

❑ REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN
Art. 67 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin
( Dz. U. z 2020r., poz. 2097)

WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN
I NASIENNICTWA

❑ REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIA
W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Art. 70 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin
( Dz. U. z 2020r., poz. 2097)

w ..…………………..

❑

Wpis do rejestru

❑

Numer w rejestrze przedsiębiorców*

❑ Aktualizacja danych

I. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko/Nazwa:

NIP

REGON

Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS)
albo w ewidencji działalności gospodarczej

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Województwo:

Poczta:

Kod Pocztowy:

Powiat:

Telefon kontaktowy/Faks:

Gmina:

e – mail:

II.

- MIEJSCE(A) WYKONYWANIA KONFEKCJONOWANIA LUB OBROTU ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
ORAZ ICH PRZECHOWYWANIA
- WSKAZANIE WOJEWÓDZTW NA OBSZARZE KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCA/ PODMIOT ZAMIERZA
PROWADZIĆ SZKOLENIA
Lp.
1.
2.
3.
4.

Adres miejsca prowadzenia działalności

III. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

❑1. obrót środkami ochrony roślin
❑

3. działalność prowadzona przez
przedsiębiorcę, polegająca na
prowadzeniu szkoleń w zakresie tj:*

❑2. konfekcjonowanie środków
ochrony roślin

❑

4. działalność prowadzona
przez podmiot, polegająca na
prowadzeniu szkoleń w zakresie
tj:*

❑doradztwa dotyczącego środków
ochrony roślin
❑ integrowanej produkcji roślin
❑badań sprawności technicznej sprzętu
naziemnego przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin
❑ badań sprawności technicznej sprzętu
agrolotniczego przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin

❑doradztwa dotyczącego
środków ochrony roślin
❑ integrowanej produkcji roślin
❑badań sprawności technicznej
sprzętu naziemnego
przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin
❑ badań sprawności technicznej
sprzętu agrolotniczego
przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin

❑stosowania środków ochrony roślin przy
użyciu sprzętu naziemnego
przeznaczonego do stosowania tych
środków, z wyłączeniem sprzętu
montowanego na pojazdach szynowych
oraz innego sprzętu stosowanego w
kolejnictwie

❑stosowania środków ochrony
roślin przy użyciu sprzętu
naziemnego przeznaczonego do
stosowania tych środków,
z wyłączeniem sprzętu
montowanego na pojazdach
szynowych oraz innego sprzętu
stosowanego w kolejnictwie

❑stosowania środków ochrony roślin
sprzętem agrolotniczym
❑ stosowania środków ochrony roślin
metodą fumigacji
❑ stosowania środków ochrony roślin
sprzętem przeznaczonym do stosowania
tych środków, montowanym na
pojazdach szynowych lub innym
sprzętem stosowanym w kolejnictwie

*  zaznacz właściwe

❑stosowania środków ochrony
roślin sprzętem agrolotniczym
❑ stosowania środków ochrony
roślin metodą fumigacji
❑ stosowania środków ochrony
roślin sprzętem przeznaczonym
do stosowania tych środków,
montowanym na pojazdach
szynowych lub innym sprzętem
stosowanym w kolejnictwie
*  zaznacz właściwe

IV. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

V. DANE OSOBY DO KONTAKTÓW Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM
Imię i nazwisko:

Gmina:
Ulica:

Nr domu/lokalu:

Miejscowość:

Poczta:

Kod Pocztowy:

Województwo:

Telefon kontaktowy/Faks:

Powiat:

E – mail:

VI. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisu art. 233 § 1 Kodeksu
karnego.

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

❑ - zaznaczyć właściwe pole

……………………………………………………………………………………
Podpis

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
rozporządzenie 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), które jest bezpośrednio stosowane od dnia
25.05.2018 r.
1.

Administratorem Twoich danych jest
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, 25-112 Kielce, ul.
Wapiennikowa 21a
możesz się z nim skontaktować:
e-mail: wi-kielce@piorin.gov.pl tel. 41 361-07-86; 41 362-17-07

2.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może przetwarzać Twoje dane w
celu:

1)

wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony
roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących
działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu, wpisu do rejestru podmiotów
niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności
technicznej tego sprzętu, wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie
prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, postępowania w sprawie upoważnienia do
prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, określenia opłaty
sankcyjnej oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin, sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem
"NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007
r. o nawozach i nawożeniu

2)

realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z JRWA, na podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
−

3.

art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na ADO określonego w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, ustawie z
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochrony przeciwko agrofagom roślin,
zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 i(UE) nr 1143/29014
oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE,
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U.UE.L.2016.317.4).

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 2 Twoje dane będą udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych będą:
−
Ty sam;
−
podmioty, którym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa może ujawnić Twoje dane osobowe
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a określonym w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin, ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochrony przeciwko agrofagom roślin,
zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 i(UE) nr 1143/29014 oraz
uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i
2007/33/WE (Dz.U.UE.L.2016.317.4).

4.

Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

5.

W związku z przetwarzaniem przez Świętokrzyski Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i
Nasiennictwa Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
➢ prawo dostępu do swoich danych osobowych,
➢ prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
➢ prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
➢ prawo do usunięcia danych,
Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na
podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji

➢ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
6.
7.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach określonych w pkt 2 jest wymogiem ustawowym i koniecznym w
celu wywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, ustawy z
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochrony przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 i(UE) nr 1143/29014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG,
74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U.UE.L.2016.317.4).

