Nazwa zbioru danych

Projekty realizowane w ramach wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Data wpisu zbioru danych do rejestru

27.07.2016

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: 015900541

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:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa:
Art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku 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)
§ 4 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci
obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015
r., poz. 1552)

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Usprawnienia transferu wiedzy dotyczącej wyników badań naukowych, a także ułatwienia wymiany
doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w
zbiorze

Rolnicy i grupy rolników (w tym związki branżowe, grupy producenckie, związki zawodowe,
stowarzyszenia, samorząd rolniczy itp.), posiadacze lasów, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie
wyższe, szkoły rolnicze, naukowcy, Grupy Operacyjne EPI, przedsiębiorcy sektora rolnego.

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

nazwiska i imiona
adres zamieszkania lub pobytu
miejsce pracy
zawód
numer telefonu
adres e-mail
numer fax
pełniona funkcja/stanowisko w danej instytucji/jednostce/podmiocie

Również metodą teletransmisji

Dane będą udostępniane również drogą teletransmisji

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
EIP-AGRI (Europejskie Partnerstwo na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa)
Avenue du Toison d’Or 72, 1060 Bruksela, Belgia
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.

