Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe ARiMR
/pie częć/

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Symbol formularza: W-1/566

WNIOSEK
o wpis koła gospodyń wiejskich
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

...........................................................................................................................................
Znak sprawy

.........................................................................................................................................
Numer dokumentu

.................................................................................................
Data i godzina przyjęcia wniosku oraz podpis

I. CEL ZGŁOSZENIA 1)
1. Wpis koła gospodyń wiejskich, działającego na podstawie
odrębnych przepisów

2. Wpis nowego koła gospodyń wiejskich, utworzonego
na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

4. Zgłoszenie do rejestru listy członków koła gospodyń wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia
roku poprzedniego

3. Zmiana danych

5. Korekta danych (w odpowiedzi na wezwanie ARiMR):

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

(znak sprawy z wezwania ARiMR)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE KOŁA
01. Pełna nazwa koła

02. Numer koła w rejestrze, nadany przez ARiMR

III. DANE IDENTYFIKACYJNE KOŁA

1)

03. REGON

04. NIP

2)

2)

2)

III. SIEDZIBA I ADRES KOŁA
05. Województwo

08. Kod pocztowy

12. Nr domu

06. Powiat

09. Poczta

07. Gmina

10. Miejscowość - wieś

13. Nr lokalu

11. Ulica

15. Telefon komórkowy

14. Telefon stacjonarny

16. E-mail

IV. ADRES KOŁA DO DORĘCZEŃ (Wypełnić, jeśli jest inny od adresu siedziby)
17. Województwo

18. Powiat

21. Poczta

19. Gmina

20. Kod pocztowy

23. Ulica

22. Miejscowość

24. Nr domu

25. Nr lokalu

V. TEREN DZIAŁALNOŚCI KOŁA
Województwo

Powiat

VI. OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTACJI KOŁA

1)

Gmina

Członkowie komitetu założycielskiego

Miejscowość

Osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z uchwałą o wyborze
zarządu

26. Nazwisko

27. Imię

28. PESEL

29. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

3)

30. Nazwisko

31. Imię

32. PESEL

33. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

3)

34. Nazwisko

35. Imię

36. PESEL

37. Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

3)

1)

Właściwe zaznaczyć znakiem X ,

2)

Należy podać, jeżeli numer został nadany ,

3)

Wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego
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VII. OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU WZORCOWEGO STATUTU ORAZ DATA UTWORZENIA KOŁA
38. Oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu

Przyjęto wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich:

1)

39. Oświadczenie dotyczące daty utworzenia koła (wypełnia koło utworzone na podstawie ustawy
o kołach gospodyń wiejskich)

Data utworzenia koła:

NIE

TAK

VIII. SPOSÓB REPREZENTACJI KOŁA (np. komitet założycielski, dwóch członków zarządu działających łącznie)

IX. ZAŁĄCZNIKI

1)

1. Załączniki uzupełniające zawartość informacyjną wniosku:
Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (formularz W-1.1/566)
2. Pozostałe załączniki do wniosku:
Uchwała zebrania członków koła o wyborze zarządu

Uchwała zebrania członków koła o zmianie statutu koła

Oświadczenie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Statut koła

Inne dokumenty

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH)
W związku z treścią art. 13 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.U. UE L 2016.119.1.), dalej: Rozporządzenie
2016/679 , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2) z administratorem Pani/Pana danych osobowych można 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 2016/679, w celu dokonania wpisu koła gospodyń wiejskich do
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz dalszego przetwarzania danych w ramach prowadzonego rejestru, zgodnie z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 8 oraz art. 13 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U., poz. 2212);
5) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 mogą być udostępniane organom kontrolnym oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzeniem Krajowego
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Okres przetwarzania 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;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679;
8) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie Pani/Pana danych osobowych we wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, o których mowa
w pkt 4 powyżej, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru bez rozpoznania.
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU

1. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212), jest jawny;
2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze;
3. Każdy ma prawo otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru.
XII. OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK (członkowie komitetu założycielskiego/osoba lub osoby umocowane do reprezentacji)
Imię i nazwisko

1)

Właściwe zaznaczyć znakiem X ,

3)

Wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego

Data

Podpis
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