
…………………………………………………………… 
Numer sprawy 

Numer RPW wniosku 

MAŁOPOLSKI  WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA  

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

WNIOSEK O WPIS 

DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

na podstawie 

Art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r., poz. 972) 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko / Nazwa: * NIP / PESEL ** 

Powiat: * Gmina: * Miejscowość: * 

Ulica: * Nr domu / lokalu: * Kod Pocztowy: * 

Poczta: * Telefon / e – mail: 

II. DANE OSOBY DO KONTAKTÓW Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM ORAZ ADRES 

DO KORESPONDENCJI 

Imię i nazwisko: * Telefon / e – mail: 

Miejscowość: Ulica: Nr domu/lokalu: 

Kod Pocztowy: Poczta: 

III. MIEJSCE(A) UPRAWY, WYTWARZANIA LUB PRZECHOWYWANIA (PAKOWANIA, 

SORTOWANIA) ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW * 

Lp. Adres miejsca prowadzenia działalności (kod pocztowy, miejscowość , ulica, nr) 

1. 
 

2. 
 

IV. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI * 

❑ uprawianie 
❑ pakowanie 
❑ Przemieszczanie 
(dystrybucja) 

❑ wytwarzanie 
❑ sortowanie 

❑ magazynowanie 
❑ import 

 

❑ Wpis do rejestru 

❑ Aktualizacja danych 

Numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora   _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ 

Część wniosku w której dokonuje się zmiany: 

❑ I ❑ II ❑ III ❑ IV ❑ V 



V. PRZEDMIOT PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI * 

Nazwa(y) rośliny, produktów roślinnych lub przedmiotów: 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Nazwa załącznika 

1. 
 

2. 
 

VII. OŚWIADCZENIA, ZGODY ORAZ PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK * 

❑* Znane mi są skutki odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, przez 

podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego, wynikające z art. 272 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600). 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego numeru PESEL w celu realizacji procesu rejestracji. 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie dodatkowych danych osobowych w postaci 

adresu e-mail, telefonu oraz adresu do korespondencji, w celu usprawnienia komunikacji z Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. 

 
 

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

 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika 

VIII.  ADNOTACJE URZĘDOWE 

Wniosek sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym. 

W dniu …………………… wpisano do rejestru pod numerem  _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ 

………………………………………………………………………………………… 
Data 

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

Pola ciemne wypełnia Urząd. 

* Pole lub część wniosku, których wypełnienie jest obowiązkowe. 

** Po 1 stycznia 2013 roku, osoby fizycznie, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi 
podatnikami VAT, nie mają obowiązku posiadania numeru NIP. W tym przypadku, w celu umożliwienia procesu rejestracji, 
konieczne będzie podanie numeru PESEL. Jeśli został podany numer PESEL, konieczne będzie zaznaczenie zgody na jego 
przetwarzanie w części VII wniosku. 

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie 

obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”) 

a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:  

1) Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Kołowej 3, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

danych osobowych.  

2) Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji 

zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Krakowie.  

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

realizujący powierzone zadania. 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.  

4) 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 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 
Informacji na temat przetwarzania danych osobowych w WIORiN w Krakowie udziela Inspektor Ochrony Danych: Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków, Tel. 12 62-32-800, e-mail: iodo-krakow@piorin.gov.pl 
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