Certyfikacja produktów tradycyjnych i regionalnych
Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej

Wniosek
o udostępnienie danych i informacji o producentach prowadzących produkcję metodami
ekologicznymi
Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 166
poz. 975 z późn. zm.) wnoszę o udostepnienie danych i informacji o producentach prowadzących produkcję
metodami ekologicznymi, zgodnie z zakresem określonym w art. 28 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr
834/2007z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych i znakowanych
produktów rolnych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE.I. 2007 Nr 189, poz.1, ze
zm.).
1.

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Imię i nazwisko / nazwa

Adres
zameldowania/
siedziby

Województwo
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica /nr domu/nr lokalu

Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Oznaczenie formy prawnej
prowadzonej działalności
Numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym*
Numer Identyfikacji Podatkowej *
* Dotyczy osoby prawnej

2.

CEL UBIEGANIA SIĘ O INFORMACJĘ O PRODUCENTACH
WYKORZYSTANIA – PRZEZNACZENIE UZYSKANEJ INFORMACJI

3.

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI:



I

SPOSÓB

ICH

Listownie na adres …………………………………………………………………………………….
(wpisać adres do korespondencji)



Elektronicznie na adres e-mail (wyłącznie plik pdf)………………………………..…………………
(wpisać adres e-mail)

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
ul. Lubicz 25A,
31-503 Kraków

NIP 677-22-41-758
Konto Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków
nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864

tel./fax: +48 12 430-36-06
http://www.biocert.pl
e-mail: sekretariat@biocert.pl

4.

ZAKRES INFORMACJI**

Wprowadzanie na rynek
produktów ekologicznych,
w tym importowanych z
państw trzecich

Przetwórstwo produktów
ekologicznych oraz
produkcja pasz lub drożdży

Produkty akwakultury i
wodorosty morskie

Pszczelarstwo

Zbiór ze stanu naturalnego

Nazwa produktu

Ekologiczna uprawa roślin i
utrzymanie zwierząt

Zakres certyfikacji (zaznaczyć „X”)

Województwo

Minimalna
wielkość
partii od
producenta

***

** Należy podać kryteria zakresu danych.
Informujemy, że wnioski zawierające kryteria sformułowane jako cały kraj, wszyscy producenci, wszyscy producenci warzyw,
wszyscy producenci owoców, itp. nie będą rozpatrywane.
*** Zakres terytorialny może obejmować jedno lub więcej województw (należy je wymienić).

Zobowiązuję się, że udostępnione dane i informacje o producentach prowadzących produkcję metodami
ekologicznymi będą wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały
udostępnione.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz.883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biocert Małopolska
Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji udostępnienia informacji o producentach.

………………………………………..
(miejscowość i data)

……..………………………………….
(czytelny podpis zainteresowanego)
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