Załącznik nr 8 do umowy o przyznaniu pomocy

………………………………………………
Imię i nazwisko
………………………………………………..
PESEL
………………………………………………………
Znak sprawy

Oświadczenie
o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej
małżeńskiej rozdzielności majątkowej *
Oświadczam, że:
1) nie pozostaję w związku małżeńskim**
2) co do przedmiotów i środków wchodzących w zakres przedsięwzięcia ustanowiono
rozdzielność majątkową między mną tj. w/w współwłaścicielem przedsiębiorstwa, a moim
współmałżonkiem ……………..……….…**, PESEL …………………….. .
/Imię i nazwisko/

Rozdzielność majątkową ustanowiono na podstawie:
- umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z
dnia ……………………. Nr Repertorium ……………………………………….. **
- wyroku sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z dnia
…………………….. sygn. akt ……………………………**
- z mocy prawa na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) w związku z orzeczeniem sądu
o ubezwłasnowolnieniu lub ogłoszenia upadłości małżonka z dnia ………… sygn. akt
.………**
- art. 54 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) w związku z orzeczeniem sądu z dnia ………. Sygn.. akt …….
separacji między małżonkami**
3) Jestem świadomy/świadoma** odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i § 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) za składanie
nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 ustawy oraz możliwości utraty
pomocy finansowej w ramach PROW 2014−2020, jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub
wypłatę a także o konieczności powiadomienia o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na
wstrzymanie albo ograniczenie udzielonego wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 297
§ 2 ustawy.

……………………………………………….
(Miejscowość i data złożenia oświadczenia)

……….……………….………………………
……………. (czytelny podpis Współwłaściciela)

Oświadczenie składa Współwłaściciel przedsiębiorstwa.
** Niepotrzebne skreślić.
*
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa:
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; Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021,
str. 35), dalej „Rozporządzenie 2016/679”, Samorząd Województwa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Samorząd
Województwa ………………………………………...…………………..……… z siedzibą
w …………………....…………………………………………………..…………...……...;
2) z
Administratorem
można
kontaktować
się
poprzez
adres
e-mail:
………………………………………………………………………………………………..
lub pisemnie na adres korespondencyjny ………………………..………………………..…
………………………....................……………………..……………………………………
………………………………………………………………………………….……………;
3) Administrator 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:
…………..................................................................………………… lub pisemnie na adres
korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 2;
4) zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art.
6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2
i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy w związku z art. 34 ust. 1 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 2022 r. poz. 1234), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z
2022 r. poz. 88) oraz rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014−2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358),
tj. w celu przyznania pomocy finansowej;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zwartej umowy, m. in. dostawcy
wsparcia informatycznego;
6) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa
w pkt 4, okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu
okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020. Okres
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przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania
danych zostanie przedłużony o okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych
w Rozporządzeniu 2016/679;
8) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie Pani/Pana danych osobowych w „Oświadczeniu o niepozostawaniu w związku
małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej” wynika z obowiązku
zawartego w przepisach prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może
być nieprzyznanie pomocy na realizację operacji w ramach 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa:
W związku z treścią art. 14 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; Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021,
str. 35), dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane
osobowe zostały przekazane przez Samorząd Województwa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, w celu przyznania pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020
z wyłączeniem operacji na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na operacje grantowe,
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 może Pani/Pan 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;
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan 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, wskazany w pkt 2;
4) zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art.
6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2
i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 w związku z art. 34 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 2022 r. poz. 1234), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z
2022 r. poz. 88) oraz rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
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2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z
2021 r. poz. 2358), tj. w celu przyznania pomocy finansowej;
5) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane
identyfikacyjne oraz dane kontaktowe;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zwartej umowy, m. in. dostawcy
wsparcia informatycznego;
7) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa
w pkt 4, okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu
okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020. Okres
przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania
danych zostanie przedłużony o okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych
w Rozporządzeniu 2016/679;
9) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od Samorządu Województwa.
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