
 

 

 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ    
O POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS W 

ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE   
 

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko albo nazwa………………………………………………………………………………………. 

2. Forma prawna beneficjenta pomocy: osoba fizyczna/osoba prawna 
 
PESEL – ……………………………………………………………  NIP- ……………………………………………………………………………….  
 

3. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby:………………………………………………………………………… 

4.  
 

Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 
sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 
i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) 
²: 

l) mikroprzedsiębiorstwo  

2) małe przedsiębiorstwo  

3) średnie przedsiębiorstwo  

4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3  

 
1. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 
10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR 
2. W kategorii małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej ni ż50 

pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 

3. W kategorii średnich przedsiębiorstw  należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 

pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 

 
5. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej , w związku z która wnioskodawca ubiega się                         

o pomoc ( właściwą podkreślić) 
 

- rolnicza,  
- leśna 
- działalność w rybołówstwie   

6. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc, zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 

251, poz. 1885, z późn. zm.) 
 

PKD................................ 
np.;  PKD- 01.11-Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 

        PKD – 01.13 - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 

bulwiastych 

        PKD – 01.50 - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt   
 

 Oświadczam,że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art.233 §1 Kodeksu 

Karnego.  

                                                                                                 
                                                                                                         
                                                                                                            …………………………………………………………..                                              
                                                                                                                data i podpis 
 



 

  

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przyjmowania wniosków i   

wydawania decyzji w sprawach związanych ze zwrotem  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta. 
Kontakt - adres: 36-204 Dydnia 224, tel. 13 4308121, e-mail: urzad@gminadydnia.pl. Kontakt do Inspektora 
Ochrony Danych e-mail: inspektorodo@onet.pl. 

2.  
      Państwa dane przetwarzane są na podstawie 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów: ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  i 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
    
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem 
ułatwienia kontaktu (nr telefonu, adres e-mail)- zgoda może być w każdym momencie wycofana, podanie 
danych w zakresie zgody jest dobrowolne. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania wniosków, wydawania decyzji oraz wypłaty 
należnego zwrotu podatku akcyzowego , wydawania zaświadczeń . 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych uniemożliwi 
wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 
wymagany odpowiednią kategoria archiwalną . 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, osoby i podmioty, które na podstawie 
przepisów uzyskują do nich dostęp, w tym: Poczta Polska S.A., Urząd Skarbowy,Korelacja Systemy 
Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Juliusza Lea 114. Dane nie są przekazywane do 
państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Administratora. 

7. Przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich kopii – na podst. art. 15 RODO, 
prawo do sprostowania swoich danych – na podst. art. 16 RODO, prawo żądania usunięcia danych 
osobowych – na podst. art. 17 RODO, prawo do ograniczania przetwarzania danych – na podst. art. 18 
RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 
że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 
 
 

          …………………………………………………………………       ……………………………………………….. 
                             imię i nazwisko                      data, podpis 
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