
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC 
PUBLICZNĄ W ZWIĄZKU ZE ZWROTEM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO 

W  CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI 
ROLNEJ

1) Forma prawna beneficjenta pomocy 1

przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 712)
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 ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 369)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych 
powyżej

2) Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa1

mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych 
kategorii

3) Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przez beneficjenta1

produkcja roślinna
produkcja zwierzęca
produkcja mieszana ( roślinna i zwierzęca )

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

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

1 Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Wodynie z siedzibą: ul. Siedlecka 43, 
08-117 Wodynie, tel. 25 631-26-58, e-mail: gmina@wodynie.eu.

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo 
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych 
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego, 
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 
lit.  c  RODO) oraz ustawy z dnia  10 marca  2006 r.  o  zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

4) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  5  lat  do  realizacji  ww.  celu 
z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu.
6) Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych 
(RODO);

8) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy 
powierzenia – Przedsiębiorstwu Technik Komputerowych „RECORD” S.C. z siedzibą w Siedlcach, 
ul.  Warszawska 22, 08-110 Siedlce - przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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