Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe /Oddział Regionalny/
Centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic twa
/pieczęć/

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ
DO PORTALU OGŁOSZEŃ
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ....
Znak sprawy

Numer dokumentu

Data przyjęcia i podpis

W celu poprawnego wypełnienia wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR należy zapoznać się z instrukcją jego wypełniania

1)

I. CEL ZŁOŻENIA

Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu
Ogłoszeń ARiMR

Wniosek o reset hasła do Portalu Ogłoszeń ARiMR

II. DANE WNIOSKODAWCY/UŻYTKOWNIKA:

1. Numer iden tyfik acyjny producenta 2). Jeśli zosta ł nadany

2. Nazwa pełna

3. Nazwisko
06. PESEL
4. Pierwsze imię/ Nazwa skrócona

05. Drugie imię / Nazwa organu założycielskiego jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
07. Kod kraju pochodzenia 3)

08. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 3)

09. NIP - jeśli został nadany

1)

III. SPOSÓB DORĘCZENIA LOGINU I HASŁA DOSTĘPU DO PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR :
Proszę przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail
użytkownika podany w sekcji IV, pkt. 21

Osobiście przez użytkownika w miejscu złożenia
wniosku tj. Biurze Powiatowym, Oddziale Regionalnym,
Centrali ARiMR

Proszę przesłać na adres korespondencyjny zgodny
z adresem podanym we wniosku o wpis do ewidencji
producentów

Proszę przesłać na adres korespondencyjny,
podany w sekcji IV

IV. ADRES DO KORESPONDENCJI
11. Powiat

10. Województwo

13. Kod pocztowy

17. Nr do mu

14. Poczta

18. Nr lokalu

15. Miejscowo ść

19. Telefon komórkowy

20. Faks

12. Gmina

16. Uli ca

21. E-mail użytkownika

V. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
22. Data i podpis wnioskodawcy

.............................................................................................................................
.....................
(czytelny podpis, wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji )

UWAGA! Pola na szarym tle wypełnia pracownik ARiMR
1) Właściwe zaznaczyć znakiem X.
2) Numer nadany w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1853).
3) Wypełnić tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego.
Definicje:
Wnioskodawca – podmiot::
• o którym mowa w art. 43a 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 2018 r. poz. 627 z późn. zm.), albo
• Wnioskodawca albo Beneficjent PO „Rybactwo i Morze” zobowiązany do stosowania Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” z dnia 16 września 2019 r.
Użytkownik – osoba, której nadano login i hasło dostępu do Portalu ogłoszeń ARiMR.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTA NA PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otrzymując na czas nieokreślony login i hasło do Portalu Ogłoszeń ARiMR, zwanego dalej „Portalem”,
wnioskodawca/użytkownik otrzymuje możliwość publikacji na stronie internetowej Portalu Ogłoszeń Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.portalogloszen.arimr.gov.pl). ogłoszeń wynikających z:
• art. 43a ust. 3 i 6 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. 2018 r., poz. 627z późn. zm.),
• Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” z
dnia 16 września 2019 r.
Wnioskodawca/użytkownik nie może przechowywać danych służących do logowania do Portalu w miejscach
dostępnych dla innych osób, jak i nie może ujawniać tych danych innym osobom.
Dane służące do logowania do Portalu mogą być używane wyłącznie przez wnioskodawcę/użytkownika, któremu
zostały przydzielone.
Wnioskodawca/użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane przy użyciu jego
loginu i hasła.
ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim danych służących do
identyfikacji wnioskodawcy/użytkownika na Portalu.
W przypadku sześciokrotnego wprowadzenia błędnego kodu dostępu podczas logowania do Portalu dostęp do
niego zostanie zablokowany na okres 48 godzin.
W przypadku utraty loginu lub hasła do Portalu wnioskodawca/użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować o tym fakcie Biuro Powiatowe/Oddział Regionalny/Centralę ARiMR właściwe ze względu na
miejsce zamieszkania/siedzibę wnioskodawcy, w celu zablokowania dostępu do Portalu oraz wystąpić o reset
hasła.
Reset dostępu do Portalu następuje po ponownym złożeniu Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń
ARiMR.
ARiMR ma prawo zablokowania na stałe wnioskodawcy/użytkownikowi dostępu do jego konta na Portalu
w przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca/użytkownik korzysta z konta w sposób wskazujący na próby łamania
zabezpieczeń lub próby dostępu do danych innych niż związane z wnioskodawcą.
ARiMR ma prawo usunąć ogłoszenie z Portalu w przypadku stwierdzenia, że jego treść nie pozostaje w związku
z celem utworzenia Portalu, stanowi lub może stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, bez
informowania wnioskodawcy/użytkownika.
ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez wnioskodawcę/użytkownika z konta
na Portalu wynikający z przyczyn niezależnych od ARiMR lub innych przyczyn technicznych związanych z
funkcjonowaniem Portalu.
Wszystkie zapytania oraz nieprawidłowości występujące przy korzystaniu z konta wnioskodawca/użytkownik
powinien zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną do prowadzonego przez ARiMR działu pomocy
technicznej, zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.arimr.gov.pl.
ARiMR zastrzega sobie prawo obsługi zgłoszeń serwisowych w sposób określony na stronie www.arimr.gov.pl.
ARiMR nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu korzystania z konta na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

miejscowość i data

czytelny podpis wnioskodawcy/ użytkownika

15. Przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą
w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
b) z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub
pisemnie na adres Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
c) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 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 15 lit. b);
d) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
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. U.UE.L
2016.119.1), dalej „Rozporządzenie”, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);
e) zebrane dane osobowe na podstawie, o której mowa w pkt 15 lit. d) będą przetwarzane przez administratora
danych w celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014–2020 albo PO „Rybactwo i Morze”
możliwości spełnienia obowiązku udostępniania zapytań ofertowych na stronie internetowej prowadzonej
przez ARiMR. Obowiązek udostępniania zapytań ofertowych wynika:

•

w ramach PROW 2014-2020 z art. 43a ust. 1–3 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. 2018
r., poz. 627 z późn. zm.),

•
f)

g)

h)
i)

j)
k)

w ramach PO „Rybactwo i Morze” z Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” z dnia 16 września 2019 r.;
zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze
zawartej umowy, np. dostawcom IT. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe
i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres
użytkowania Portalu Ogłoszeń ARiMR. 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;
przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia, tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania
tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej odwołaniem;
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mi
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkować pozostawieniem wniosku
o nadanie uprawień do Portalu bez rozpatrzenia, tj. uprawnienia do Portalu Ogłoszeń ARiMR nie będą mogły
zostać nadane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako
administratora moich danych osobowych, zawartych formularzu „Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń
ARiMR”, w celu nadania uprawnień do Portalu.
Jestem świadomy/a, że podanie danych w powyższej zgodzie jest niezbędne do realizacji celu wskazanego w ich treści.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822
Warszawa), jako administratora moich danych osobowych, zawartych formularzu „Wniosku o nadanie uprawnień do
Portalu Ogłoszeń ARiMR”, w celu otrzymywania/kierowania do mnie treści informacyjnych lub promocyjnych o
działaniach realizowanych przez Agencję, za pośrednictwem SMS/MMS na podany przeze mnie numer telefonu.
Jestem świadomy/a, że podanie danych w powyższej zgodzie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu
wskazanego w ich treści.
Przyjmuję do wiadomości, że każdą z powyższych zgód mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie
„oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny administratora danych (ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa)
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

miejscowość i data

*

niewłaściwe skreślić

czytelny podpis wnioskodawcy/użytkownika

