
 
 
 
 

 

Deklaracja  
 

przystąpienia do 
Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych 

BioPomorze 
 
Imię i nazwisko: …………………………………………………….………………………………………………………………………..…............ 

Adres: ………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………… 

Telefon: ……………………….………….…………..…… e-mail: ……….………..…………………………………………………………............ 

Adres www: ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prowadzę*: 
 

 gospodarstwo rolne o powierzchni: …………………….. ha 

 przetwórnię żywności ekologicznej:  …………………………………….………………………………………………………….. 

 przetwórstwo artykułów rolno - spożywczych: ………………………………………………………………………….………. 

 przetwórstwo pasz: ………………………………………………………………………..………………………………………….……… 

 obrót produktami ekologicznymi oraz dystrybucję tych produktów, w tym import, export: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 zbiór ze stanu naturalnego: …………………………………………………..……………………………………..………………….. 

 akwakulturę: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 pszczelarstwo: …………………………………………………………………………..……………………………..………………………. 

 produkuję komponenty do produkcji ekologicznej: ………………………….……………………..………………………. 

 inną działalność objętą certyfikatem: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer Certyfikatu PL-EKO- ………………………………………………………………………………….………………………………………..  

Jednostka certyfikująca: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Znakiem X proszę zaznaczyć w odpowiednich kratkach prowadzoną działalność. 

 
 



 
 
 
 

 

Deklaruję chęć przystąpienie do Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych 
BioPomorze z siedzibą w Lubaniu 
 

 Oświadczam, że znane są mi postanowienia Statutu oraz cele i zadania Stowarzyszenia. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, zarządzeń i uchwał Stowarzyszenia oraz aktywnego 

uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. 

 Przyjmuję do wiadomości, że nie opłacanie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 

miesięcy powoduje skreślenie z listy członków. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów 
Ekologicznych BioPomorze 

 
[TAK] / [NIE]* danych osobowych  
[TAK] / [NIE]* zdjęć  

 
w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych PSPE BioPomorze oraz publikowanie 
zdjęć z organizowanych spotkań (Rozporządzenie 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). W przypadku zmiany 
danych osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić PSPE BioPomorze w formie 
pisemnej.  

 

……………………...…………………….……………………………………………...…………………………………………………….. 
miejscowość    data   własnoręczny podpis deklarującego 

 

*niepotrzebne skreślić 

w kwadratach należy wstawić znak X. 

 

Wypełnia Zarząd: 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ............................................ z dnia ................................................ 

Pani/Pan ................................................................................................... został(a) przyjęty(a) w poczet 

członków Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BioPomorze. 

 

Lubań, dnia: .......................................  Podpis …………………………………………………. 



 
 
 
 

 

ANKIETA 
na potrzeby działalności statutowej  

Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BioPomorze 
 

Adres gospodarstwa*  

Gatunki roślin uprawianych w gospodarstwie*  

Gatunki zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie*  

Produkty objęte certyfikatem*  

Powierzchnie upraw*  

Produkty oferowane do sprzedaży (ilości)*  

Czy  Pani /Pan wyraża zgodę, aby gospodarstwo 

miało status pokazowego i służyło do 

prezentowania, jako gospodarstwo prowadzone  na 

wysokim poziomie jakościowym? 

 

Czy aktualnie przetwarza Pani/Pan swoje produkty?  

Jakie ilości produktów przetworzonych wprowadza 

Pani/Pan w skali roku do klienta?  
 

Czy w przyszłości  Pani/Pan rozważa możliwość 

przetwarzania swoich produktów i sprzedawania 

pod własną marką? 

 

Uwagi: 

*Pola obowiązkowe 



 
 
 
 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 
Informujemy, że:  

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 
powyżej oraz w Ankiecie jest Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BioPomorze z 
siedzibą w Lubaniu przy ul. Tadeusz Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, tel.: 519-171-198, 
adres e‐mail: info@biopomorze.com.pl   

2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1, 
lit a rozporządzenia RODO. 

3. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych przysługuje 
Państwu prawo do: 
a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO, 
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO, 
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO, 
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO, 
f) przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO,  

4. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów 
statutowych PSPE BioPomorze. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie 
w poczet członków Stowarzyszenia.    

5. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć jest dobrowolne. W przypadku 
niewyrażenia zgody, Pani/Pan zobowiązuje się  zadbać  o to, aby nie uczestniczyć  w sesjach 
fotograficznych podczas trwania imprez i spotkań  organizowanych przez Stowarzyszenie.   

6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym 
podmiotom i instytucjom w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

11. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w PSPE BioPomorze, 
natomiast po ustaniu członkostwa przez okres niezbędny do rozliczeń projektów, w których brali 
Państwo udział jako członkowie Stowarzyszenia oraz przez czas niezbędny na dopełnienie przez 
Stowarzyszenie obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającego z powszechnie 
obowiązujących przepisów krajowych.  

 

 ……………………...…………………….……………………………………………...……………...…………………………………………….. 
miejscowość    data   własnoręczny podpis 

 
 

 


