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 Miejscowość:

Gmina:

***

WNIOSEK O OCENĘ POLOWĄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PLANTACJI NASIENNEJ

gatunek:

pobrano**

gatunek:

wieloletnia**

gatunek:

przedplon - 2 lata 

przed rośliną główną

nie pobrano**

przedplon - 4 lata 

przed rośliną główną

przedplon - 3 lata 

przed rośliną główną

Telefon kontaktowy:

gatunek:

 Powierzchnia plantacji: m
2 

(pod osłonami)

Numer pola:

Odmiana:

Formuła mieszańca:

STOPIEŃ MATERIAŁU WYJŚCIOWEGO

Nr partii materiału 

wysianego:***

Nr i data świadectwa oceny laboratoryjnej lub 

informacji o wynikach badań materiału wysianego***

Adres

Producent:

Powiat:Położenie 

plantacji

 Miejscowość:

SCHEMAT KWALIFIKACJI

OECD** KRAJ** EKG/ONZ**

nr z ewidencji:

Województwo:

tak** nie**Roślina:

Wojewódzki  Inspektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ochrony Roślin i Nasiennictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

w Koszalinie

Poczta:

telefon:

32nr*

Wnioskodawca:

Nr z ewidencji

Kod, poczta:

Gatunek:

Miejscowość:

NIP

Próby do oceny tożsamości

Przewidywany zbiór w tonach:

Rok zbioru nasion roślin dwuletnich i wieloletnich:

dwuletnia**

przedplon -1 rok 

przed rośliną główną

Do wniosku o dokonanie oceny polowej dołącza się dokumenty zgodnie                                                               

z art. 36 ust. 8,9,10,11 ustawy  o nasiennictwie                                                                                                                             
   Z wyłączeniem materiału matecznego

Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy

Imię i nazwisko przyjmującego wniosek oraz kom. organizacyjna WIORiN Data wpływu wniosku

PROSZĘ O UZNANIE PLANTACJI W STOPNIU:

*      Wypełnia właściwy WIORiN

* *    Niepotrzebne śkreślić

13. Uprawa bezwysadkowa:jednoroczna**

Przewidywana liczba etykiet w szt.

Rok założenia plantacji:



* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA.

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin                                                                                                                                                                                                                    

i Nasiennictwa w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin, adres e-mail:                                                                                                                                                                                                                             

iodo-koszalin@piorin.gov.pl; 

II. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych 

Osobowych  pod numerem telefonu tel. 94 343 32 14 lub pisząc na adres                                                                                                           

iodo-koszalin@piorin.gov.pl

III. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są przez Administratora w celu:

1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizowaniem zadań i ustawowych 

obowiązków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych z dnia 27.04. 2016 r.,

2) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi, w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

i Nasiennictwa w Koszalinie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych                                                                                                                                                                                                     

z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

3) przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym , na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy.

IV. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

3) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.                        

V. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,   tj.: ustawy z dnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  i rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów                                                                                                                                                                                                                                      

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

VI. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia 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,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu mus być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa 

się przetwarzanie,

7) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Pani/Panu prawo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano                                                                                                                                                                                                                  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem

VII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),                                                                                                                                                                                                                

w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu określonego w pkt. III.

Zgadzam/ Nie zgadzam się* na przetwarzanie dodatkowych danych w postaci mojego numeru telefonu, adresu e-mail 

przez Administratora,  do celów ułatwiających kontakt.

  ..............................................                                                                            ........................................................

                   (podpis)                                                                                                        (miejscowość, data)                  


