Nowoursynowska 139N/11, 02-776 Warszawa
Biuro i adres korespondencyjny: ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
O CERTYFIKOWANYCH PRODUKTACH

Wnoszę o udostępnienie danych i informacji o certyfikowanych przez AGRO BIO TEST produktach
w oparciu o pkt 7.8 normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
Numer telefonu kontaktowego:

Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy:
Adres:

Adres e-mail:

ZAKRES DANYCH i INFORMACJI
Proszę określić jakich produktów dotyczy wniosek oraz wskazać zakres działalności, wstawiając znak „X” w odpowiednim wierszu.

Rodzaj produktów i zakres terytorialny :
może obejmować jedno lub więcej województw (w tym przypadku należy je wymienić) lub wskazać cały kraj.

produkty ekologiczne

Kategoria działalności w odniesieniu
do wskazanych produktów:

Produkcja podstawowa
(roślinna i zwierzęca)

produkty z okresu konwersji

Przygotowanie (oznacza czynności konserwowania lub przetwarzania produktów rolnictwa ekologicznego włącznie
z ubojem i rozbiorem produktów pochodzenia zwierzęcego, a także pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian
w oznakowaniu odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji)

Dystrybucja/wprowadzanie do obrotu
Przechowywanie
Import
Eksport

Cel ubiegania się o dane i informacje oraz sposób ich wykorzystania:

Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem dla którego zostały udostępnione.
Oświadczam, że udostępnione dane osobowe producentów ekologicznych wykorzystam wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO) oraz
z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 RODO przez AGRO BIO TEST sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji udostępnienia informacji o produktach.
Informacje o prawach osób, których dane są przetwarzane przez AGRO BIO TEST Sp. z o.o. znajdują się na stronie internetowej:
www.agrobiotest.pl w zakładce „Ochrona danych”.
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(miejscowość, data)

(czytelny podpis składającego wniosek)
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