Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w 2022 r.

…………………………………………………………..
Imię i nazwisko producenta rolnego
…………………………………………………………..
adres
PESEL………………………………………………….
NIP …………………………………………………......
Tel. …………………………………………………….

Forma prawna beneficjenta pomocy2)
przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (t.j Dz. U. z 2019, poz. 712 ze zm.)
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu
terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają
uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019. poz. 369 ze zm.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j
Dz. U. 2019. poz.869)
Beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E (podać jaka poniżej)
- Osoba Fizyczna Prowadząca Gospodarstwo Rolne

Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i
leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1)
1)

mikroprzedsiębiorstwo

2)

małe przedsiębiorstwo

3)

średnie przedsiębiorstwo

4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt. 1-3
5. Klasa PKD - należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, określoną zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz.1885, z 2009r. poz. 489,
z 2017r. poz.2440).

kod 01.11 Uprawy zbóż , roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu

□

kod 01.50 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

□

kod 01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego

□

kod 01.42 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

□

kod 01.46 Chów i hodowla świń

□

kod 01.47 Chów i hodowla drobiu

□

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

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art.13 ust 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE.L z 2016 Nr. 119, s.1
ze zm.)-dalej „RODO”, informuję, że:

1)

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Wójt Gminy Olszanka, Olszanka 37, 08207 Olszanka, tel. 83 357 51 23, e-mail: wojt@olszanka.gmina.pl.

2)
resem



Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Olszance jest możliwy pod ad-

email: iod@olszanka.gmina.pl.

1)

Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust 1 lit. c
RODO), na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2019 r. poz. 428 ze zm.
2)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych, przez okres 10 lat.
3)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
4)
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
5)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6)
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Da nych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(RODO).
8)
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celu, do jakiego zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu o którym mowa w punkcie 3.

