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Dane podmiotu zgłaszającego 

 

 
 

Oświadczenie woli   

 

W odpowiedzi na zaproszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako osoba 
upoważniona do reprezentowania ww. podmiotu oświadczam, że: 

  

1. W imieniu ………………………………………… wyrażam wolę przyjęcia roli 

Interesariusza Projektu S2MUR i podjęcie współpracy z Krajowym 

Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach realizacji tego Projektu w tym 

kontroli jakości produktów opracowanych w ramach projektu „Satelitarnego 
Systemu Monitorowana Upraw Rolnych” - S2MUR, 

2. Osoby, które zostały wyznaczone przez ww. Podmiot do kontaktu w 

sprawach dotyczących ww. współpracy, świadomie i dobrowolnie wyraziły 

zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany 

dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30 ich 

danych osobowych w zakresie kategorii danych: imię nazwisko, adres e-

mail, nr telefonu, w celach związanych z podjęciem współpracy o której 
mowa w pkt. 1, 

3. Osoby, które zostały wyznaczone przez ww. Podmiot do kontaktu w 

sprawach dotyczących ww. współpracy zapoznały się z informacją dotycząca 

przetwarzania ich danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa. 

 
 

 
 

 

 

……………………………………………………                      …………………………………………………………… 
  (miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do pisma nr CEN.DI.WP.79.30.2020.MGA 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

danych osobowych pozyskanych w  związku z podjęciem współpracy przy Projekcie S2MUR 

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. 

U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: 

„RODO” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 

Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, 

wskazany w pkt 1. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres 

e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, 

wskazany w pkt. 1. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 

Pani/ Pana zgody, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 

6 ust. 1 lit. a.  
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Pani/Pana dane zawarte w treści zgody będą przetwarzane przez Administratora 

wyłącznie w celu udokumentowania tej zgody. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach 

związanych z podjęciem współpracy w ramach realizacji projektu „Satelitarnego 

Systemu Monitorowana Upraw Rolnych” - S2MUR w tym kontroli jakości produktów 

opracowanych w ramach tego projektu. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli 

obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych 

mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty 

przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia i 
archiwizacji dokumentów. 

5. Zebrane dane osobowe, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub przez 

okres realizacji celu dla którego zostały pozyskane, o którym mowa w pkt. 3 w 

ramach projektu „Satelitarnego Systemu Monitorowania Upraw Rolnych”.  
6. Przysługują Pani/Panu prawa do: 

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych  

w RODO, 

b) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 

przed jej cofnięciem. 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy  

o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt 2 lub 
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

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

Osobowych. 
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 
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