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Podstawa prawna: art. 63 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. L 250 z 18.9.2008, s. 1 ze zmianami)

Organ uprawniony do certyfikacji: Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o., ul. Naramowicka 144,
61-619 Poznań, NIP 972-12-68-269, REGON 365900488, tel./faks 61 820 57 71, e-mail: biuro@kcbic.pl

I. DANE OGÓLNE GOSPODARSTWA
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy:
2. Adres gospodarstwa:
Telefon:
Inny kontakt:
3. Numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
4. Wielkość gospodarstwa ogółem .................... ha,
w tym:
uprawy rolnicze
............. ha
uprawy warzywnicze
............ ha
uprawy sadownicze ............. ha
uprawy jagodowe
............ ha
łąki i pastwiska
............. ha
powierzchnia pod zabudowę ............ ha
5. Ilość, gatunek i rasa zwierząt w gospodarstwie:
bydło: ilość ....................... sztuk
rasa ............................................................
konie: ilość ....................... sztuk
rasa ............................................................
drób: ilość ....................... sztuk
rasa ............................................................
trzoda: ilość ....................... sztuk
rasa ............................................................
inne zwierzęta ...........................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
6. Dostęp do świeżej wody pitnej*:  wodociąg  ujęcie własne
(* właściwe zaznaczyć)

7. Środki podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia niedozwolonymi substancjami, produktami oraz środki podjęte w celu
zachowania czystości w miejscu magazynowania:

8. Środowisko zewnętrzne gospodarstwa:
Czy istnieją zagrożenia mogące mieć szkodliwy wpływ na produkcję rolną (np. sąsiedztwo z uprawami konwencjonalnymi)?
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II. Opis praktycznych środków, które będą podjęte w celu zapewnienia zgodności z ekologicznymi metodami produkcji
1. Jakie metody będą stosowane w celu podwyższenia żyzność gleby, ograniczenia zachwaszczenia oraz ochrony
i ograniczania wystąpienia szkodników i chorób roślin?:

2. W jaki sposób będą gromadzone nawozy naturalne/organiczne w gospodarstwie?:

3. Pochodzenie materiału siewnego, sadzeniowego i zwierząt (własny / z zewnątrz)?:

4. Czy stosowany jest w gospodarstwie płodozmian?:

5. System żywienia zwierząt, opieka weterynaryjna (leki, zabiegi itp.)

6. Czy w przypadku prowadzenia równoległej produkcji ekologicznej i konwencjonalnej zachowana będzie odrębność tych
jednostek produkcyjnych uniemożliwiająca zamieszanie produktów?
( w jaki sposób)?.
7. Inne informacje:

8. Uwagi:

Do opisu należy dołączyć niżej wymienione załączniki:
A. Rozłóg gospodarstwa (mapki z lokalizacją upraw rolniczych)
B. Lokalizacja budynków (może być odręczny rysunek)
C. Plan produkcji roślinnej i zwierzęcej (DP-01-F03-Z01, DP-01-F03-Z02)
D.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 144, 61-619
Poznań w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. Urz. L 119 z 4.5.2016, s. 1) oraz
w związku z planowanym przekazaniem lub otrzymaniem od Wnioskodawcy informacji stanowiących dane osobowe uprzejmie
informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu;
2. Dane osobowe zbierane są w celu wykonania zleceń w ramach realizowanych usług certyfikacyjnych;
3. Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji opisanego wyżej celu i są to: imiona i nazwisko, adres zamieszkania
lub/i prowadzonej działalności, nr telefonu, adres e-mail, NIP, PESEL oraz inne w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania usług certyfikacyjnych;
4. Przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy jest niezbędne do przygotowania i wykonania zleconych Krajowemu
Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług certyfikacyjnych;
5. W określonych sytuacjach odbiorcą danych osobowych Wnioskodawcy będą sądy, urzędy, organy administracji, jak również
współpracujące z nami, podmioty zapewniające świadczenie usług kurierskich, pocztowych, księgowych,
telekomunikacyjnych, informatycznych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań;
6. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane z zachowaniem należytej staranności nie dłużej niż wynika
to z obowiązujących terminów ustawowych dotyczących przechowywania dokumentów;
7. W dowolnym momencie przysługuje Wnioskodawcy prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, żądania ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO);
9. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@kcbic.pl
DEKLARACJA WNIOSKODAWCY
Ja niżej podpisany (a) zobowiązuję się zgodnie z art. 63 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 do:
- wykonywania czynności zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej,
- zaakceptowania w przypadku wystąpienia naruszeń lub nieprawidłowości, wprowadzenia środków przewidzianych
na podstawie zasad produkcji ekologicznej,
- podjęcia obowiązku pisemnego powiadomienia kupujących produkt w celu zapewnienia usunięcia oznakowania
odnoszącego się do ekologicznej metody produkcji,
- zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego podwykonawcy są kontrolowani przez różne JC,
wymiany informacji między tymi jednostkami,
- zaakceptowania, w przypadku gdy podmiot gospodarczy lub jego podwykonawcy zmieniają JC, faktu przekazania
dokumentacji dotyczącej kontroli do nowej JC,
- zaakceptowania, w przypadku gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z systemu kontroli, obowiązku bezzwłocznego
poinformowania o tym odpowiedniego organu kontrolnego i JC,
- zaakceptowania, w przypadku gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z systemu kontroli, iż dokumentację dotyczącą
kontroli przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat,
- zaakceptowania zobowiązania do niezwłocznego poinformowania JC o wszelkich nieprawidłowościach lub naruszeniach
mających wpływ na ekologiczny status ich produktu lub produktów otrzymanych od innych podmiotów gospodarczych.
Data i podpis Wnioskodawcy
(właściciela / zarządzającego gospodarstwem)
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym opisie zostały wypełnione po uprzednim zapoznaniu się z aktualnymi
przepisami i trybem certyfikacji przewidzianym dla gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi i są zgodne
ze stanem faktycznym.
Data i podpis Wnioskodawcy
(właściciela / zarządzającego gospodarstwem)
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