Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa ARiMR nr …... /2020 z dnia ….... . ..…. .2020 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera
stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem
oraz myszą, klawiaturą i ładowarką
Wypełnia ARiMR:

Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/

Znak sprawy

Numer wniosku

Data przyjęcia i podpis

I. CEL ZŁOŻENIA 1)
wniosek

korekta wniosku 2)

zmiana wniosku 3)

wycofanie wniosku 3)

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY WNIOSKODAWCY
1. Numer identyfikacyjny rodzica/opiekuna wnioskującego o pomoc, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności

III. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
2. Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna wnioskującego o pomoc

3. PESEL rodzica/opiekuna wnioskującego o pomoc

4. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

6. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż w pkt 5)

5. Miejsce zamieszkania rodziny i adres
miejscowość

ulica

nr posesji

miejscowość

nr lokalu

-

ulica

nr posesji

nr lokalu

-

kod pocztowy

poczta

kod pocztowy

poczta

7. Numer telefonu**
Komórkowy

Stacjonarny

8. Adres e-mail**

IV. DANE IDENTYFIKACYJNE CZŁONKÓW RODZINY
IVa. Dane identyfikacyjne drugiego rodzica/opiekuna*
9. Imię i Nazwisko drugiego rodzica/opiekuna*

10. PESEL drugiego rodzica/opiekuna*

11. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

IVb. Dane identyfikacyjne dzieci do 18 roku życia
12.

Imię i Nazwisko pierwszego dziecka

13. PESEL pierwszego dziecka

14. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

15. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko
nazwa szkoły

miejscowość
16.

ulica

nr

kod pocztowy

Imię i Nazwisko drugiego dziecka

poczta

17. PESEL drugiego dziecka

18. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

19. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko

nazwa szkoły

miejscowość

ulica

nr

kod pocztowy

poczta

1.r

20.

Imię i Nazwisko trzeciego dziecka*

21. PESEL trzeciego dziecka*

22. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

23. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko*

nazwa szkoły

miejscowość
24.

ulica

nr

Imię i Nazwisko czwartego dziecka*

kod pocztowy

poczta

25. PESEL czwartego dziecka*

26. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

27. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko*
nazwa szkoły

nr
miejscowość

kod pocztowy

poczta

ulica

V. DOCHODY RODZINY
Wnioskuję o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego
będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką i oświadczam, że łączny dochód w mojej rodzinie uzyskany przez rodziców w 2019 r.
po podzieleniu na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat, nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie i wynosi:
1.

liczba hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym ustalona na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku
rolnego na 2019 r., wynosi:

2.

przyjmuję do wiadomości, że dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha w 2019 r . ogłoszony
przez Prezesa GUS w dniu 23 września 2020 r.(M.P. z 2020 r., poz. 852), wynosi:

3 244,00

zł.

3.

dochód z gospodarstwa rolnego - obliczonego jako iloczyn liczby ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym i kwoty 3
244 zł - (poz.1 x poz.2), wynosi:

0,00

zł.

4.

dochód (netto) za 2019 r. - obliczany na podstawie zeznania podatkowego jako różnica między kwotą stanowiącą
podstawę do obliczenia podatku a kwotą obliczonego podatku – w przypadku pozyskiwania dochodów ze stosunku pracy,
pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni
zajmującej się produkcją rolną lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z działów specjalnych
produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wynosi:

5.

dochód (netto) za 2019 r. - pozyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynosi:

6.

łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r. - (poz.3 + poz.4 + poz.5), wynosi:

7.

ilość osób w rodzinie - rodzice/opiekunowie i dzieci w wieku do 18 lat:

8.

dochód miesięczny uzyskany na osobę - obliczony jako iloraz łącznego dochodu uzyskanego przez rodziców/opiekunów
w 2019 r. i ilości osób (rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat) podzielony przez 12 - [(poz.6 / poz.7)]/12 , wyniósł:

ha.

zł.

zł.

0,00

zł.
os.

#DZIEL/0!

zł.

Oświadczamy, że powyższe dane o dochodach naszej rodziny są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

…...............................................................................................
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

……………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis drugiego rodzica/opiekuna*

VI. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1.

prowadzę gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2.

moja rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze
środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

3.

nie dokonam zbycia przed upływem 2 lat od daty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą,
klawiaturą i ładowarką, do zakupu którego otrzymałem pomoc,

1.r

VII. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:
1.

wszystkie dane podane we wniosku oraz w załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz zostały przeze mnie podane dobrowolnie,

2.

znane mi są warunki otrzymania dofinansowania kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz
myszą, klawiaturą i ładowarką przez rodzinę, określone w § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz. 187, z późn. zm.),

3.

znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444).

4.

przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu mi pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota dofinansowania kosztów zakupu komputera
stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką przez rodzinę, może zostać opublikowana na
stronie internetowej MRiRW.

VIII. ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązuję się do:
1.

niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o:

a) każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie dofinansowania kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego
laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką,
b) każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania pomocy,
2.

niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu,

3.

umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na terenie mojego gospodarstwa, a także okazania dokumentów potwierdzających dane
zawarte we wniosku.

4.

dostarczenia do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy, do dnia 15 kwietnia 2021 r.,
faktury potwierdzającej dokonanie od dnia 10 grudnia do dnia 31 marca 2021 r. zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbednym
oprpgramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

IX. ZAŁĄCZNIKI
1.

Kopie decyzji ustalajacych wymiar podatku rolnego na rok 2019, wskaznych we wniosku (sekcja V. Dochody rodziny, pkt 1)

szt.

2.

Kopie zeznań podatkowych za 2019 r., wskaznych we wniosku (sekcja V. Dochody rodziny, pkt 4):

szt.

3.

Kopia faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem
oraz myszą,klawiaturą i ładowarką (załączane w przypadku dokonania zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 10.12.2020 r.)*

szt.

*
**

Data wypełnienia wniosku

Czytelny podpis Wnioskodawcy

(dzień - miesiąc - rok)

…………………………………………………………………………………….

wpisać, jeżeli dotyczy;
dane nieobowiązkowe;

1)

właściwe zaznaczyć znakiem X,

2)

na wezwanie Kierownika BP,

3)

z inicjatywy Wnioskodawcy,

X. 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: „Rozporządzenie RODO”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00175 Warszawa;

2. z administratorem danych osobowych może Pan/Pani 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 danych osobowych 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. zebrane Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO,
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z
powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

5. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO będą przetwarzane przez administratora w celu
realizacji zadań, wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z
2019 r. poz. 1505), w związku z § 13 ze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), tj. w celu przyznania pomocy finansowej;

6. 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, m.in. dostawcom IT;

7. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których

mowa w pkt 5 związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów zakupu nowego komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z
niezbędnym oprogramowaniem przez rodzinę oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym została wypłacona pomoc.
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;

1.r

8. Pani/ Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych

osobowych (dane nieobowiązkowe) będą przetwarzane w okresach wskazanych w pkt 7, w tym przez okres realizacji celów, o których mowa w sekcji XI
lub do czasu odwołania tej zgody lub jej zmiany;

9. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w
przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do
przenoszenia danych objętych zgodą;

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

11. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO we wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu
komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką przez rodzinę
wynika z obowiązku zawartego w przepisach prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania
lub pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

XI.ZGODA WNIOSKODAWCY (dotyczy osób fizycznych) - zaznaczyć kwadrat znakiem X

1.

2.

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 danych, moich danych osobowych
podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oznaczonych w
formularzu „Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego
laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką" w ramach zadania określonego w § 13ze
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.), jako „dane nieobowiązkowe” w celu ułatwienia i przyśpieszenia
kontaktu ze mną w sprawach dotyczących przyznania pomocy.
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 danych, moich danych osobowych
podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oznaczonych w
formularzu „Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego
laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką" w ramach zadania określonego w § 13ze
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.), jako „dane nieobowiązkowe”, 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.

Podanie ww. danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie kosztów
zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką w ramach
zadania określonego w § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn.zm.). Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych
w treści powyższych zgód. Każdą ze zgód można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie "oświadczenia o wycofaniu zgody" na adres
korespondencyjny Administratora danych, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych" lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie każdej ze zgód nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Data

Czytelny podpis Wnioskodawcy

(dzień - miesiąc - rok)

……………………………………………………………………

XII. OŚWIADCZENIE WOBEC ARiMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH
1. Przyjmuję do wiadomości, iż ARiMR staje się administratorem danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych od Wnioskodawcy, które to dane
osobowe Wnioskodawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu przyznania pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego
lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką .
2. Wnioskodawca oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 1. przetwarza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi i jest
uprawniony do ich przekazania ARiMR oraz uczynił zadość wszelkim obowiązkom związanym z ich przekazaniem, a w szczególności poinformował osoby,
których dane przekazuje, o fakcie i celu ich przekazania.
3. Wnioskodawca oświadcza, iż poinformował wszystkie osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 o treści klauzuli stanowiącej Załącznik do Oświadczenia
wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych.
4. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe będzie przekazywał do ARiMR w celu przyznania pomocy na
dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą,
klawiaturą i ładowarką przez rodzinę, o treści klauzuli, stanowiącej Załącznik do Oświadczenia wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego
wobec innych osób fizycznych.
Data

Czytelny podpis Wnioskodawcy

(dzień - miesiąc - rok)

……………………………………………………………………
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Załącznik
do Oświadczenia wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Wnioskodawcę
Zgodnie z treścią z 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 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „Rozporządzenie RODO”, w odniesieniu do danych osób fizycznych, które
zostały przekazane przez Wnioskodawcę w dokumentach aplikacyjnych w celu przyznania pomocy na dofinansowanie
kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz
myszą, klawiaturą i ładowarką przez rodzinę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Twoich danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w związku z realizacją zadań, o
których mowa w pkt 3 poniżej, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II
70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem 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.
2. 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:
iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana/Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia RODO, w celu przyznania pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub
przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką przez rodzinę.
Powyższe wynika z realizacji przez Administratora zadań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) w związku z § 13ze rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz. 187 ze zm.).
4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana/Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe
oraz dane finansowe.
5. Odbiorcami Pani/Pana/Twoich danych osobowych mogą być podmioty publiczne uprawnione do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT.
6. Pani/Pana/Twoje dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, będą przetwarzane przez
okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3 związanych z przyznawaniem pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu
komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i
ładowarką przez rodzinę oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym została wypłacona pomoc.
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.
7. Przysługuje Pani/Panu/Tobie prawo dostępu do Pani/Pana/Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana/Twoje dane Administrator uzyskał od podmiotu/rodzica/opiekuna prawnego ubiegającego się o przyznanie
pomocy.
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IVc. Dane identyfikacyjne pozostałych dzieci do 18 roku życia
26. Imię i Nazwisko piątego dziecka*

27. PESEL piątego dziecka*

28. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

29. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko*
nazwa szkoły

miejscowość

ulica

nr

30. Imię i Nazwisko szóstego dziecka*

kod pocztowy

poczta

30. PESEL szóstego dziecka*

31. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

32. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko*
nazwa szkoły

miejscowość

ulica

nr

33. Imię i Nazwisko siódmego dziecka*

kod pocztowy

poczta

33. PESEL siódmego dziecka*

34. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

35. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko*
nazwa szkoły

miejscowość

ulica

nr

36. Imię i Nazwisko ósmego dziecka*

kod pocztowy

poczta

37. PESEL ósmego dziecka*

38. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)*

39. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko*
nazwa szkoły

miejscowość

ulica

nr

kod pocztowy

poczta

* wpisać, jeżeli dotyczy;
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