
 

Procedura nr 01 Pr01-Z3 

Wydanie 6 

z dnia 2021-03-09 

Str. 1/1 
Formularz wniosku o udostępnienie wykazu 

producentów ekologicznych objętych kontrolą w 

danym roku 

 
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 nr 116 poz. 

975 z późn, zm.) wnoszę o udostępnienie informacji o producentach prowadzących produkcję metodami 

ekologicznymi zgodnie z zakresem określonym w art. 28 ust. 5 rozporządzenia Rady (W) nr 834/2007 z dnia  

28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych i znakowania produktów rolnych  

i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91- z późn. zm. 

 
Dane adresowe zainteresowanego podmiotu: 

Imię i nazwisko/nazwa lub firma: 
 
Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu/nr lokalu: 

Telefon kontaktowy: Adres e-mail: 

 
Zakres danych*: 

  producenci rolni prowadzący produkcję ekologiczną, 

  producenci rolni prowadzący produkcję w okresie konwersji, 

  przetwórcy, 

  wprowadzający do obrotu produkty rolnictwa ekologicznego / importerzy, 

 pozostali producenci (prowadzący zbiór ze stanu naturalnego, pszczelarze, prowadzący działalność  

w zakresie akwakultury). 

 

Produkty wytwarzane przez producentów (opcjonalnie): 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

Zakres terytorialny – województwa, w których producenci prowadzą działalność*:

 dolnośląskie  

 kujawsko-pomorskie  

 lubelskie  

 lubuskie  

 łódzkie  

 małopolskie  

 mazowieckie  

 opolskie  

 podkarpackie  

 podlaskie  

 pomorskie  

 śląskie  

 świętokrzyskie  

 warmińsko-mazurskie  

 wielkopolskie  

 zachodniopomorskie 

 

Cel ubiegania się o informacje o producentach oraz sposób ich wykorzystania: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione. 

 
Zgodnie z wymogami 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 119/1 z 04.05.2016 roku)  
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji udostępniania informacji o producentach. 

 

.......................................                                                           .................................................. 
      (miejscowość, data)                                                                                     (czytelny podpis)  

 

 

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@agroeko.com.pl 

 
 

*właściwe pola należy zaznaczyć znakiem „X” 


