Nazwa zbioru danych

Lista osób posiadających uprawnienia do obsługi aplikacji e-wniosek

Data wpisu zbioru danych do rejestru

01.07.2015

Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących
zbioru danych*
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeśli został mu nadany

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
REGON: 015900540

Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w
przypadku wyznaczenia takiego podmiotu
Oznaczenie podmiotu któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art.
31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca jego
zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi
Podstawa prawna upoważniającą do prowadzenia
zbioru danych:

Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349)

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Weryfikacja posiadanych uprawnień w celu uzyskania dostępu do aplikacji
e-wniosek

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane
w zbiorze

Osoby świadczące usługi w zakresie wypełniania wniosków o płatności w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego i płatności obszarowych PROW 2014-2020 lub innych dokumentów
niezbędnych do ubiegania się o te płatności, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

•
•
•
•
•
•
•
•

Sposób zbierania danych do zbioru, w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Wyłącznie od osób, których dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa

Dane będą udostępniane innym podmiotom

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

nazwiska i imiona
data urodzenia
miejsce urodzenia
adres zamieszkania lub pobytu
miejsce pracy
numer telefonu
adres e-mail
dane adresowe do kontaktu

Głównie metodą teletransmisji

Dane będą udostępniane również drogą teletransmisji

Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego
* w przypadku wykreślenia zbioru danych z rejestru w rejestrze pozostawia się nazwę zbioru danych, datę wpisania zbioru danych oraz datę ostatniej aktualizacji informacji dotyczących
tego zbioru wraz z adnotacją, że jest to data wykreślenia zbioru z rejestru.

