Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy nr ……… z dnia ………

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 119 z 04.05.2016, str. 1
oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO” Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70,
00-175 Warszawa;
2) z Administratorem danych można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować
się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie
na adres korespondencyjny Administratora danych, wskazany w pkt 2;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy lub art. 6 ust. 1 lit c
RODO, w celu realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b w związku z art. 6
ust. 2, art. 34 ust.1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), w związku z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i
katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.
poz. 431 oraz z 2020 r. poz. 1530), tj. w celu przyznania pomocy i wykonania zawartej
umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
a) organom kontrolnym,
b) osobom lub podmiotom, którym Administrator danych udzieli informacji publicznej
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695),
c) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
d) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora danych na mocy zawartej umowy,
m. in. dostawcy IT;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa
w pkt 4, okres zobowiązań oraz okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po
roku, w którym upłynie okres zobowiązań. Okres przechowywania Pani/Pana danych

U-1.4/PROW 2014-2020/5.2/20/05

Strona 1 z 2

osobowych 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;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich
przenoszenia, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
8) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
9) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz 6 ust. 1 lit. c RODO jest
konieczne dla zawarcia umowy i wykonania umowy/wynika z obowiązku zawartego
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych
osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy/nieprzyznanie pomocy na realizację
operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i
katastrof”.
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