Pieczęć wpływu wniosku

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

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN
I NASIENNICTWA
W BIAŁYMSTOKU



WNIOSEK O WPIS
DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW WYKONUJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WPROWADZANIA ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU LUB
KONFEKCJONOWANIA TYCH ŚRODKÓW
Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2097)

 Aktualizacja danych

Wpis do rejestru

Numer w rejestrze przedsiębiorców/podmiotów*



I. DANE WNIOSKODAWCY


Imię i nazwisko przedsiębiorcy:

NIP:



Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):



Nazwa firmy:



ADRES SIEDZIBY/GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANA DZIAŁALNOŚCI
Miejscowość:


Ulica:

Nr domu/lokalu:

Województwo:

Poczta:

Kod Pocztowy:

Powiat:

Telefon kontaktowy/Faks (nieobowiązkowe):

Gmina:

e – mail (nieobowiązkowe):




II. MIEJSCE(A) WPROWADZANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU
LUB ICH KONFEKCJONOWANIA ORAZ MIEJSCE(A) ICH PRZECHOWYWANIA
Lp.

Adres miejsca prowadzenia działalności – wprowadzanie do obrotu, konfekcjonowanie,
przechowywanie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin
konfekcjonowanie środków ochrony roślin

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

……………………………………………………………………………………
Czytelny podpis

Obowiązek informacyjny
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym
związanych:
1.
Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania zadań publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy
ul. Zwycięstwa 26B.
2.
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez WIORIN danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_wiorin_bialystok@podlaskie.pl.
3.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest
niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez WIORIN.
4.
W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych
lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych
lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
5.
W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu
należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
6.
Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych,
instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
7.
Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane.
Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
8.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania.
9.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania zebranych danych
osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

- zaznaczyć właściwe
* - wypełnić w przypadku aktualizacji danych



