……………………………...…………………,
Miejscowość

…………………………………
data

Lubuski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Gorzowie Wlkp.
ul. Zieleniecka 11
66 – 400 Gorzów Wlkp.

WNIOSEK
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, z późn. zm.) wnoszę o wpis do rejestru podmiotów niebędących
przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
1. Nazwa podmiotu*:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Adres i siedziba podmiotu*:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy*:
..........................................................................................................................................................
4. Wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony, którego sprawność
techniczna będzie potwierdzana*:
- opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe
- opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze
- opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowaną na pojazdach kolejowych
- inny sprzęt kolejowy
- sprzęt agrolotniczy
- zaprawiarki do nasion
- opryskiwacze szklarniowe
- samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin

w formie granulatu
- pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin
5. Data i podpis wnioskodawcy*:

....................................................................................
data i podpis wnioskodawcy

Załączniki:
Oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru podmiotów niebędących
przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym wniosku jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniewska 11, 66-400 Gorzów Wlkp., adres email: wi-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl, nr tel. 95 7239008. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się
skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl. Dane podane w niniejszym wniosku będą
przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji oraz ustawowych obowiązków Inspekcji, na podst. art. 6 ust. 1 lit. c i
e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). Dane mogą być przekazywane
innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom
powszechnym i administracyjnym, jeśli tak stanowią przepisy prawa. Państwa dane będą przechowywane przez cały
czas trwania rejestracji oraz przez 10 lat od dnia wyrejestrowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
Zgodnie z RODO, każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO). W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podst. Państwa zgody, mają
Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie i w dowolnej formie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych w
polach wniosku oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem wpisu do
rejestru. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. nie stosuje profilowania i
zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu danych osobowych.


 - zaznaczyć właściwe
* - pole obowiązkowe

