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Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Beneficjenta 
 

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”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane zostały 

przekazane przez:.......Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego........................................ 

(należy podać imię i nazwisko/nazwę Beneficjenta) 

dalej ”Beneficjent„, w dokumentach składanych w celu przyznania i wypłaty pomocy finansowej  

w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 

umiejętności”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w związku  

z przyznaniem i wypłata pomocy 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) Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 1a, w zw.  

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 2021 r. poz. poz. 182 i 904), w zw. z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w 

ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 

umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań 

informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1688), tj. w celu przyznania pomocy finansowej; 

5) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne, 

dane kontaktowe oraz dane potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie; 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 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 dla działań 

w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” realizowanego w ramach działania 

„Transfer wiedzy i działalność informacyjna” 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 na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 
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8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

9) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) Pani/Pana dane Administrator uzyskał od Beneficjenta pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” realizowanego w ramach 

działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  


