Miejscowość, data ..................................................

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu
ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NADZOROWANĄ W ZAKRESIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PRODUKTÓW POCHODNYCH
1) Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy albo nazwa i adres siedziby przedsiębiorstwa, numer NIP, REGON, KRS
lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej; telefon kontaktowy: …………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2) Określenie:
- rodzaj działalności , która ma być wykonywana …………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................................
- kategorii i rodzaju stosowanych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych
podlegających kontroli(zgodnie z załączonym wykazem) …………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
- charakteru czynności wykonywanych z wykorzystaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub
produktów pochodnych jako materiału wyjściowego
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
- adres przedsiębiorstwa lub zakładu , w którym ma być wykonywana działalność jeśli inny niż siedziby firmy
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3) Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającego wpis do rejestru

TAK / NIE

(wymaga potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej)

4)Wniosek o wydanie szczegółowego zaświadczenia

TAK / NIE

(wymaga potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej)

..................................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy
lub osoby prawomocnie reprezentującej wnioskodawcę)
Załączniki:
1)................................................................................................
2)................................................................................................
3)................................................................................................

POUCZENIE:
Podstawa prawna:
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE)
1774/2002
 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych
do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów
zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy
przewozie wyłącznie na terytorium RP produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.
Wymagania przy prowadzeniu działalności nadzorowanej :
1. Transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wymagania określone w:
Art. 21, 22 Rozp. 1069/2009
Załącznik VIII Rozp. 142/2011
2. Pośrednictwo w obrocie ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego tzw. obrót papierowy wymagane prowadzenie dokumentacji:
rejestry zakupów i sprzedaży oraz dokumenty towarzyszące
3. Zakłady pośrednie i magazyny produktów pochodnych wymagania określone w :
Załącznik IX Rozp. 142/2011
4. Produkcja karmy dla zwierząt domowych wymagania określone w:
Załącznik XIII Rozp. 142/2011

Klauzula informacyjna PIW w Grójcu
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu, ul. Mogielnicka 67, 05-600
Grójec.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Grójcu poprzez adres e-mail: iod@piw-grojec.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. w celu realizacji
obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Grójcu, w związku z realizacją umów z
kontrahentami oraz w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Grójcu
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• prawo do przenoszenia danych
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonywane jest przez Administratora z
naruszeniem prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

