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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z treścią art. 13 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) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. nr 119 str.1), dalej „Rozporządzenie” Portal Przetargów Rolnych  informuje, 
że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Portal Przetargów Rolnych AGROPRZETARGI.PL 
własność Jerzy Pachota z siedzibą we Wrocławiu ul. Czysta 7/7 , 50-013 Wrocław; 

2) z administratorem danych osobowych Pani/Pan może kontaktować się poprzez adres 
kontakt@agroprzetargi.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Portalu; 

3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6  
ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu przyznania i wypłaty dofinansowania w ramach poddziałania 
„Dofinansowanie korzystania z usług doradczych ”  objętego Programem Rozwoju Obustronnej Współpracy 
oraz jego warunków; 

4) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym  
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

5) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, okres 
zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z 
przyznaniem pomocy w ramach poddziałania „Dofinansowanie korzystania z usług doradczych ” objętego 
Programem Rozwoju Obustronnej Współpracy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia 
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich 
przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu; 

7) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) podanie danych osobowych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „ Dofinansowanie 
korzystania z usług doradczych ” objętego Programem Rozwoju Obustronnej Współpracy wynika z 
obowiązku zawartego w umowie, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie nieprzyznanie 
pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Dofinansowanie korzystania z usług doradczych ”. 

 

Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób 
fizycznych², od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu przyznania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Dofinansowanie korzystania z usług doradczych ” objętego 
Programem Rozwoju Obustronnej Współpracy³. 

 

 

 

………………………………………………..                         …………………………………………. 
Miejscowość, data                                                                                            Czytelny podpis 

Beneficjenta / pełnomocnika  
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¹ rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.). 

² dotyczy takich przypadków jak pozyskiwanie od Beneficjenta danych osobowych innych osób  
(np. danych osobowych członków grupy operacyjnej). 

³ w przypadku, gdy Beneficjent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Beneficjent nie składa. 

 
 


