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…………………………………………………………….. 
      (miejscowość, data) 

Zgłaszam zamiar przystąpienia do systemu Integrowanej Produkcji Roślin w roku .....................  

Imię i nazwisko/ Nazwa:  

Miejsce zamieszkania  
lub adres siedziby producenta: 

Województwo: Powiat: Gmina: 

   

Adres (ulica, nr 
domu/lokalu, kod 
pocztowy, poczta): 

 

PESEL  
lub REGON (w przypadku firm): 

 

NIP:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

Miejsce prowadzenia upraw – adres gospodarstwa (wypełnić jeżeli jest inny niż dane powyżej)*:  

miejscowość ……………………………………………………. ulica …………………………………… nr domu ….................... 

kod pocztowy i poczta:  ……-……    ………………………………. 

gmina: ................................... powiat: .................................... województwo: ...................................... 

 Oświadczenie producenta 

Zobowiązuję się do:  

 umożliwienia przeprowadzenia inspekcji oraz udostępnienia dokumentów związanych 

z prowadzeniem Integrowanej Produkcji Roślin, 

 umożliwienia pobrania próbek do badań na obecność azotanów i azotynów, metali ciężkich 

oraz pozostałości środków ochrony roślin, 

 prowadzenia produkcji według metodyk IP zatwierdzonych przez Głównego Inspektora  

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

 dostarczenia wszelkich informacji związanych z produkcją niezbędnych do przeprowadzenia 

procesu certyfikacji. 

Zgoda na przesłanie drogą elektroniczną (pocztą e-mail) następujących dokumentów: wezwanie do 

uzupełnienia danych, zaświadczenie o wpisie do rejestru producentów, umowy o certyfikację, 

raportu z wynikami kontroli, faktury oraz informacji o terminie przeprowadzenia inspekcji. 

Wyrażam zgodę                                                                                           Nie wyrażam zgody   
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Informacja o gatunkach i odmianach roślin uprawianych metodami Integrowanej Produkcji Roślin 

Lp. Gatunek Odmiana 
Powierzchnia 
uprawy [ha] 

Miejsce uprawy 
(miejscowość,  

nr działek) 

Przewidywany     
plon [t] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

                                                                                                                                                          
 

                       …………………………………………………… 
(data i podpis) 

 



                              Zgłoszenie przystąpienia do certyfikacji 
                                                      Integrowanej Produkcji Roślin 

P06/F03                                                                                                        Obowiązuje od: 25.05.2018 
            Strona 3 z 3 

QA Solutions Sp. z o.o. ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków NIP: 679-307-98-95 REGON: 122504051 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  XI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000410715 

Nr konta: 26 1030 0019 0109 8530 0039 4154Kapitał zakładowy: 30000 PLN 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz 

publikowania ich na stronie internetowej po otrzymaniu certyfikatu. 

Oświadczam, że podałem moje dane osobowe (właściwe zaznaczyć): 

□ dobrowolnie,  

□ konkretnie, 

□ świadomie, 

□ jednoznacznie. 

Jestem  świadomy, że w każdej chwili mam prawo do wglądu do moich danych osobowych, 

wniesienia w nich poprawek oraz sprzeciwu do dalszego ich przetwarzania. 

 

                                                                                                               …………………………………………………… 
 (data i podpis) 

 


