
Strona 1 z 4 

 

 

 

W-1_4.2 

 

Załącznik nr VIII.B.6: Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) 

on(i) zgodę na realizację operacji jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w 

posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy 

realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością lub wyposażeniem 
 
……………………………………………….      ……………………………………. 

Znak sprawy (wypełnia pracownik UM)               Miejscowość, data 

……………………………………………………………………….………………… 

Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela nieruchomości 

…………………………………….………… 

…………………………………….………… 

…………………………………….………… 

Adres miejsca zamieszkania1  

……………………………………….…… 

PESEL1/kod kraju, numer paszportu 

lub innego dokumentu tożsamości1/2 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana3 oświadczam, że wyrażam zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej 

z nieruchomością, przez Pana/Panią3: 

………….…………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko/Nazwa3 Wnioskodawcy) 

w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach 

Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych, która będzie położona na następującej/ych działce 

ewidencyjnej/działkach ewidencyjnych, której/ych jestem właścicielem/współwłaścicielem3:  

………………..…………………………….…………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres nieruchomości i nr działki/działek ewidencyjnych będących własnością/we współwłasności3, na 

której/ych3 Wnioskodawca planuje realizację operacji) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej przedmiotowego projektu 

do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Ponadto oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 i § 2 

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.). 

 

……………………………………………………..…….. 

(czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela) 

 

……………………………………………………..…….. 

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

                                                           
1 Dane nieobowiązkowe 
2 W przypadku współwłaściciela posiadającego obywatelstwo polskie należy wpisać jego numer PESEL, natomiast w przypadku osoby, która 

nie posiada obywatelstwa polskiego należy wpisać kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.    
3 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIA  I ZGODY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WŁAŚCICIELA 

LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA /POSIADACZA NIERUCHOMOSCI BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 

A. OŚWIADCZENIA DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

I. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą 

w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę 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 danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 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 danych, wskazany 

w pkt. 2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

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), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to 

wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w 

celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu 

pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych 

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. 

U. poz. 1435); 

II. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku,          

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: dprow@pomorskie.eu 

lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, 

poprzez adres e-mail: iod@pomorskie.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 

wskazany w pkt. 2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

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), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to 

wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych 

w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 

i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych 

Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo 

i Morze" (Dz. U. poz. 1435); 

III. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Słowińska Grupa Rybacka z siedzibą w Przewłoce, ul. Ustecka 

8, 76-270 Ustka; 

mailto:INFO@ARIMR.GOV.PL
mailto:iod@arimr.gov.pl
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2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub pisemnie 

na adres korespondencyjny Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, 

poprzez adres e-mail: …………… lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w 

pkt. 2, (jeżeli został wyznaczony); 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

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), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to 

wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji 

zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. e) i f) oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), w związku 

z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) 

oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w 

ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, 

w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 

zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1435); 

IV. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:  

(oświadczenie wspólne odnoszące się do każdego z administratorów danych) 

1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej 

umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego; 

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres 

realizacji zadań, o których mowa w pkt I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2018 r. Okres przechowywania 

danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. 

Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia 

archiwizacji; 

3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody 

na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt I-III.5 

oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2018 r. lub do czasu jej odwołania; 

4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi 

prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, 

przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 we wniosku o dofinansowanie 

na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w 

ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych, wynika z obowiązku zawartego w przepisach 

powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być wezwanie do 

usunięcia braków, pod rygorem pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/ nie zawarcia umowy o dofinansowanie 

albo odmowy wypłaty pomocy. 

 

 

             

    -   -      

miejscowość  dd  mm  rrrr  czytelny podpis właściciela / współwłaściciela / 

nieruchomości  
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to 

wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe), 

zawartych w formularzu: 

a) wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w formularzu załącznika nr 

VIII.B.6, w zakresie: adresu, numeru PESEL, serii i nr dokumentu tożsamości, numer paszportu lub 

innego dokumentu tożsamości w celu przyznania pomocy przez administratora danych:  

1) Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 

nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa); 

2) Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; 
(dane Samorządu Województwa) 

3) Słowińską Grupę Rybacką z  siedzibą w Przewłoce, ul .Ustecka 8, 76-270 Ustka. 

 

1 
   

    

2  Jestem świadomy/a, że podanie danych w każdej ze zgód jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji celu wskazanego w ich treści. 

Przyjmuję do wiadomości, że każdą z powyższych zgód mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez 

przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny administratorów danych z dopiskiem 

„Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:  

1) info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl; 

2) dprow@pomorskie.eu; iod@pomorskie.eu; (dane Samorządu Województwa) 

3) biuro@sgr,org.pl  (dane lokalnej grupy działania) 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

  

 

 

             

    -   -      

miejscowość  dd  mm  rrrr  czytelny podpis właściciela / współwłaściciela / 
nieruchomości  
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