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Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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/pieczęć/

OŚWIADCZENIA PRZEJMUJĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE
W RAMACH PODDZIAŁANIA "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW
KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE
PRZEKAZALI SWOJE GOSPODARSTWO INNEMU ROLNIKOWI"

…………………………….
Data przyjęcia i podpis

I. DANE PRZEJMUJĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE OD ROLNIKA WNIOSKUJĄCEGO O PRZYZANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA "Płatności na
rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"
1. Imię i nazwisko lub nazwa (jeśli przejmującym nie jest osoba fizyczna) przejmującego gospodarstwo rolne

3. Numer identyfikacyjny producenta rolnego przejmującego gospodarstwo rolne od rolnika
wnioskującego o przyznanie pomocy

2. Imię i nazwisko rolnika, od którego w ramach poddziałania będą przejmowane grunty rolne

4. Powierzchnia gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa przejmującego
gospodarstwo rolne

ha

m2

II. OŚWIADCZENIA PRZEJMUJĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE

Oświadczam, że znane mi są zasady ubiegania się i wypłaty pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu Przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania
1 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu
Rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 598, z 2017 r. poz. 1531 oraz z 2018 r. poz.
1628).
Przyjmuję do wiadomości, że dane przejmującego gospodarstwo rolne od rolnika wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej w ramach
poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
2 innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 mogą być przetwarzane przez organy audytowe i
dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.
Oświadczam, że jestem świadomy, że zgodnie z art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca
2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania
i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich,
3 wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2016 r., str. 48, z późn. zm.) w przypadku
ustalenia poważnej niezgodności/przedstawienia fałszywych dowodów w celu otrzymania wsparcia lub w wyniku zaniedbania niedostarczenia
niezbędnych informacji, wsparcia odmawia się lub cofa się je w całości.
Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję na piśmie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wszystkich zdarzeniach, które mają istotne
znaczenie dla realizacji podjętych zobowiązań w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych
4 gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014–2020.

Oświadczam, że informacje zawarte w moim oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r.
5 poz. 20, 305 i 663)

Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące kontroli, o których mowa w art. 47 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 627) w szczególności w zakresie czynności kontrolnych wykonywanych przez osoby przeprowadzające kontrolę, dotyczące:
1) wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc;
6 2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczenia
tych dokumentów;
4) sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;
5) pobrania próbek do badań.
Oświadczam, że zobowiązuję się przez okres 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego od rolnika wnioskującego o przyznanie pomocy :
- prowadzić działalność rolniczą na przejętych gruntach rolnych,
7 - zachować całkowitą powierzchnię gospodarstwa rolnego, powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych od wnioskującego o przyznanie
pomocy.
Oświadczam, że działalność rolniczą w przejętym gospodarstwie rolnym będę wykonywał osobiście - Oświadczenie składa tylko przejmujący
8 gospodarstwo rolne będący osobą fizyczną. Skreślić - w przypadku przejmującego gospodarstwo rolne nie będącego osobą fizyczną.
5. Data i podpis przejmującego gospodarstwo rolne
_

_
………………………………………………………

data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

czytelny podpis przejmującego gospodarstwo rolne
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III. OŚWIADCZENIA PRZEJMUJĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zostałem poinformowana/y i zrozumiałam/em, że:
1)

administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70,
00-175 Warszawa;

2)

z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;

administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych
3) 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;
zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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
4)
27.04.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres
danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt 4, będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań
wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 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
5) (Dz. U. z 2018 r poz. 627), w zw. z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do
systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 598, z 2017 r. poz. 1531 oraz z 2018 r. poz. 1628);
zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
6) powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem
powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, tj. dostawcom IT, podmiotom przeprowadzającym kontrolę na miejscu;
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Okres
przetwarzania kończy się z upływem 5 lat kalendarzowych po roku, w którym upłynął okres zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach
poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
7) innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 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;
dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą
8) przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynął okres zobowiązań w związku z przyznaniem
pomocy lub do czasu jej odwołania;
9)

przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach
określonych w Rozporządzeniu;

w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie
10) odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;

11)

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności
na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego
12)
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a
konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6. Data i podpis przejmującego gospodarstwo rolne

_

_

data wypełnienia oświadczenia
(dzień - miesiąc - rok)

………………………………………………………
czytelny podpis przejmującego gospodarstwo rolne
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