

Załącznik Nr 2
WNIOSEK
O UMIESZCZENIE W WYKAZIE PODMIOTÓW REJESTROWANYCH
W ZWIĄZKU Z EKSPORTEM
OWOCÓW ĝWIEĩYCH - JABŁEK DO CHIN
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROĝLIN I NASIENNICTWA
w………………………….….Oddział w ………………………………
I. DANE WNIOSKODAWCY
ImiĊ i nazwisko/Nazwa podmiotu:
MiejscowoĞü:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Województwo:

Poczta:

Kod Pocztowy:

Powiat:

Gmina:

II. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOĝCI

 uprawa

 przechowywanie pakowanie

III. DZIAŁALNOĝû PROWADZONA ZGODNIE SYSTEMEM:

 Integrowana Ochrona RoĞlin Integrowana Produkcja RoĞlin

ϭϮ



IV. MIEJSCE(A) UPRAWY, PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, SORTOWANIA JABŁEK

Lp.

Adres miejsca prowadzenia działalnoĞci
wskazanej w pkt. II

Powierzchnia uprawy
(o ile dotyczy)

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

inny sad produkcyjny sad niechroniony (zaniedbany)inne
V. OTOCZENIE MIEJSCA PRODUKCJI (SADU)
VI. DANE OSOBY DO KONTAKTÓW Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM

ImiĊ i nazwisko:
Telefon kontaktowy/Faks:
E – mail:

VII. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

VIII. POĝWIADCZENIE ZAPOZNANIA I ZOBOWIĄZANIA SIĉ PRZEZ WNIOSKODAWCĉ DO
PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW FITOSANITARNYCH EKSPORTU JABŁEK Z POLSKI DO CHIN

…………………………………………………
MiejscowoĞü, data

……………………………………………………………
Podpis

ϭϯ




ZobowiązujĊ siĊ do niezwłocznego informowania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony RoĞlin
i Nasiennictwa o wszelkich zmianach danych zwartych we wniosku w zakresie niezbĊdnym do realizacji
eksportu owoców ĞwieĪych – jabłek z Polski do Chin.
Wojewódzki Inspektor Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa z siedzibą w ………………………………, przy
Al./Pl./ul. …………………………………..., 00-000 ………………………, informuje, Īe przetwarzanie
danych osobowych jest niezbĊdne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celu dopełnienia
obowiązków wynikających z realizacji eksportu owoców ĞwieĪych – jabłek z Polski do Chin, zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO).
PrzyjĊłam/Przyjąłem do wiadomoĞci, iĪ administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki
Inspektor Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa w ……………, ul. ……………………………..……........
z siedzibą w …………………, przy Al./Pl./ul. …………………………………..., 00-000 ………………….. .
Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych:………………………… Przetwarzanie danych
osobowych jest niezbĊdne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celach dopełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO, w szczególnoĞci PaĔstwa dane
mogą zostaü przekazane do paĔstw trzecich w oparciu o przepisy rozdziału V RODO. PaĔstwa dane
osobowe mogą zostaü przekazane Głównemu Inspektorowi Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa
z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, oraz innym odbiorcom –
pozostałym Wojewódzkim Inspektorom Ochrony RoĞlin i Nasiennictwa, których lista znajduje siĊ na
stronie internetowej: http://piorin.gov.pl/wiorin/. PaĔstwa dane osobowe bĊdą przetwarzane do momentu
ustania powyĪszego celu przetwarzania. PrzyjmujĊ do wiadomoĞci, iĪ posiadam prawo dostĊpu do swoich
danych, ich sprostowania, usuniĊcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takĪe prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
PaĔstwa dane osobowe nie bĊdą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bĊdą profilowane.


…………………………………………………

……………………………………………………………

MiejscowoĞü, data

Podpis

ADNOTACJE PRACOWNIKA INSPEKCJI
Numer ewidencyjny wniosku:

Sprawdzono:

Nadano numer w wykazie:
………………………………………………
Data PieczĊü i podpis

 Zaznaczyü właĞciwe pole

ϭϰ


