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Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez biuro powiatowe 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

/pieczęć/

01. Numer identyfikacyjny (jeśli został nadany)
3)

02. Nazwisko / Nazwa pełna 02. Nazwisko / Nazwa pełna 

Wnioskuję o przyznanie Pomocy posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości jednocześnie  
oświadczam, że  jestem (zaznaczyć właściwe)            mikroprzedsiębiorstwem albo           małym albo średnim 
przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/20141) i  zagraża mi  utrata płynności finansowej 
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowana epidemią COVID-19.

Wnioskuję o przyznanie Pomocy posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości jednocześnie  
oświadczam, że  jestem (zaznaczyć właściwe)            mikroprzedsiębiorstwem albo           małym albo średnim 
przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/20141) i  zagraża mi  utrata płynności finansowej 
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowana epidemią COVID-19.

Wnioskuję o przyznanie Pomocy posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości jednocześnie  
oświadczam, że  jestem (zaznaczyć właściwe)            mikroprzedsiębiorstwem albo           małym albo średnim 
przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/20141) i  zagraża mi  utrata płynności finansowej 
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowana epidemią COVID-19.
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I. CEL ZŁOŻENIA2)

Zmiana do wnioskuWniosek

1/2

1) Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

2) Właściwe zaznaczyć znakiem X.
3) Numer, nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1206).

4) Dotyczy osób fizycznych.

5)  Dotyczy  podmiotu  ubiegającego się o przyznanie pomocy, który jednocześnie składa wniosek o wpis do ewidencji producentów.

                            

   Numer dokumentu

03. Imię / Nazwa skrócona 04.Nazwa organu założycielskiego jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

00. Nr telefonu 

III. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI I MIEJSCU PRZECHOWYWANIA CHRYZANTEM W PEŁNEJ FAZIE DOJRZAŁOŚCI

IV. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH ZAŁĄCZNIKACH

05. PESEL
4)

06. REGON

07. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

 /wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/

07. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
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4)

06. REGON
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00. Adres email
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V. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA

2/22/2

Oświadczam, że:

1) in formacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i znane mi są sk utki  odpowiedzia lności karnej wynika jące z 

art. 297 § 1 i §  2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444);

2) nie  podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;

3) jestem świadomy/świadoma, że w przypadku ustalen ia poważnej niezgodności/przedstawienia fa łszywych dowodów w celu otrzyman ia wsparcia lub w wyniku zaniedbania n ie 

dostarczenia niezbędnych informacji, wsparcia odmawia się lub cofa się je  w całości; 

4) przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, będzie publikow ana na stronie internetowej MRiRW.

Zobowiązuję się do:

1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacj i Rolnictwa:

a) o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie pomocy finansowej, objętej wnioskiem o przyznanie pomocy w szczególności w zakresie 

zaprzestania prowadzenia produkcji we wskazanym we wniosku zakresie,

 b) o  zakazie  dostępu  do  środków  publicznych, o których  mowa  w  art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 

późn. zm.) , na  podstawie  prawomocnego  orzeczenia  sądu,  orzeczonym  w  stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;

2) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontro lnych na teren mojego gospodarstwa rolnego, okazani a dokumentów potwierdzających dane 

zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, a także zapewnienia niezbędnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontro lnych.

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych oraz pełnomocnika

W związku z art. 13 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "Rozporządzeniem", 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej  Administratorem danych  jest Agencja Restrukturyzacji 
       i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa.
2) Z Administratorem  danych  można  kontaktować  się  poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. 
3) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania  danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny Administratora danych, wskazany w pkt 2. 

4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. gdy jest to niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

5) Zebrane dane osobowe na podstawie  art.  6  ust.  1  lit. c Rozporządzenia będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia     listopada 2020                        .. ., tj. obsługi wniosku o przyznanie pomocy.

6) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom kontrolnym, podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z 
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT, wykonawcom kontroli na miejscu.

7) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o którym 
mowa w pkt 5. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania 
danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.

8) Przysługuje Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  osobowych,  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ogran iczenia ich 
przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. 

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o przyznanie pomocy, wynika z obowiązku zawartego w 
przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych po jednokrotnym wezwaniu do usunięcia braków będzie 
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

VII. ADNOTACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
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