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FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. 

GLOBALG.A.P. APPLICATION FORM 

F I L E :  

 

Nazwa Firmy 
Name of the company 

 

VAT 
VAT number 

 

Adres (siedziby, dla której wystawiany jest certyfikat) 
Address company (legal address – Head Office) 

 

Adres miejsca produkcji (jeśli inny, niż siedziby) 

Address of production site PH (if different than Head Office) 
 

Miasto 
City 

 
Kod pocztowy 
Post code 

 
Województwo 
Department 

 

Tel.  

 
 

E-mail* 

*UWAGA: pole obowiązkowe w celu otrzymania oferty.  

Adres e-mail będzie używany przez CSQA do przekazywania 

wszystkich informacji dotyczących certyfikacji GlobalG.A.P.  

 

Prawny reprezentant firmy  Legal representative  

Stanowisko  Position  

Osoba kontaktowa  Contact person  

Stanowisko  Position  

Konsultant (Nazwa firmy, nr kontaktowy) 
Company consultants (Reference, phone contact) 

 

 

 

GLOBALG.A.P.  (Ver 5.0) 
Owoce i warzywa V5.0 

Fruit & Vegetables V4.0                    
 

Opcja certyfikacji 
Certification Option       

Opcja 1  □ Opcja  2   □ 

Typ przedsiębiorstwa                    
Which kind of company are you?     

Pojedyncza firma                                 
Single company                                                        □ 

Grupa producentów/ firma 

handlowa  

Group of producers/ trade company 
□ 

 

Czy firma korzysta z podwykonawców  

w zakresie certyfikacji? 

Are there subcontracted activities?  

Jeśli tak, proszę opisać: 

Czy firma działa jako podwykonawca? 

Is the company acting as subcontractor?                                                    

Jeśli tak, proszę opisać: 
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Czy firma jest certyfikowana w zakresie innych 

systemów? 

Is the company already certified against other standards? 

Jeśli tak, proszę opisać: 

Liczba gospodarstw/ miejsc produkcji  

N° farms/ producing sites 

 

Liczba miejsc składowania/ obróbki produktu  

N° storage/processing esternal sites   
 

(Proszę wypełnić dla każdej z nich załącznik w formie tabeli Excel – 1. arkusz dane producenta, 2. arkusz dane produktu) 
(for each sites please fill in an attached Excel table for producers and products data) 

 

Czy Firma jest zaangażowana również w zbiór produktów?(FV4 ma zastosowanie) 
Does the company also harvest the product? (FV4 is applicable)                                                                                                                                 □ Tak □ Nie 

 

Czy firma jest już certyfikowana przez GLOBALG.A.P.? 
Is the company already certified against GLOBALG.A.P.? □ Tak □ Nie 

Jeśli tak, proszę podać poprzedni numer GGN 
Please write here the previous GLOBALG.A.P. GGN code 

 

 

UPRAWIANE PRODUKTY WCHODZĄCE W ZAKRES CERTYFIKACJI 

GROWING PRODUCT(S) INCLUDED ON THE SCOPE 

Całkowity obszar uprawy produktu przeznaczonego do rejestracji w GLOBALG.A.P.  
Total area cultivated with GlobalG.A.P registered products 

otwarte pole  

open field    
______  ha 

zakryty obszar   
covered 

______  ha 

PRODUKT* 
PRODUCT* 

ha 
Ha 

OTWARTE 

POLE 
OPEN 

FIELD 

ZAKRTY 

OBSZAR 
COVERED 

ROŚLINY 
WIELOLETNIE 
PERENNIAL 

CROP 

POSTĘPO

WANIE PO 

ZBIORZE 

FV5 

FV5 

APPLICABLE 

PP 

DLA 

PRODUKTU 
PP 

APPLICABLE 

PO 

DLA 

PRODUKTU 
PO 

APPLICABLE 

OKRES 

ZBIORU 
HARVESTIN

G TIME  

KRAJE 

PRZEZNACZ

ENIA 

PRODUKTU 
DESTINATION 

COUNTRY OF 

THE 

PRODUCT(S) 

          

          

          

          

          

          

* W przypadku gdy ten sam produkt rośnie na polu oraz w szklarniach, muszą zostać wypełnione dwie oddzielne 

linie, wskazując odpowiednie powierzchnie 

If  the product is, at the same time, on open field and covered, there shall be two different lines referring the surface
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DOSTĘPNOŚĆ DANYCH O FIRMIE W BAZIE DANYCH GLOBALG.A.P. 

AVAILABILITY OF COMPANY DATA INTO THE GLOBALG.A.P. DATABASE 

Czy Firma wyraża zgodę na zarządzanie danymi i rejestrację w bazie danych GLOBALG.A.P przez 

CSQA oraz QA Solutions Sp. z o.o.? (Część ogólna Regulaminu GLOBALG.A.P. 1. Par.4.6)    
Does the company charge CSQA and QA Solutions Sp. z o.o. for data management and registrations into the GlobalG.A.P.  

Database? (GlobalG.A.P. General Rules Part. 1 par.4.1)                    

□ 
Tak  

Yes □ 

Nie, odpowiedzialnym podmiotem jest  
No, the certification body is  

_________________________________  

 

Proszę określić poziom dostępności danych w bazie GLOBALG.A.P* 

Availability of company data into the GLOBALG.A.P. database 

 

* Jeśli producent nie wyraża zgody na pełny dostęp do danych, wówczas w bazie GlobalG.A.P. udostępnione 

zostają tylko dane częściowe zgodnie z dokumentem GLOBALG.A.P. Przepisy ogólne cz. 1. rozdz. 4.2.1 d (wersja 

angielska) oraz dokumentem Zasady dostępu do danych (wersja angielska) dostępnego na www.globalgap.org 

Zmiany w ustawieniach uprawnień mogą być zgłaszane Jednostce CSQA w formie pisemnej. 

If no choice is expressed on this section, default setting is the first (producer agree). In any case some information are 

managed and published on the GlobalG.A.P. data base according to the document  GlobalG.A.P. General Regulations Pt.I  

chapter 4.2.1 d) and the document DATA ACCESS RULES ENGLISH VERSION  available at www.globalgap.org 

Modifications on data settings can be requested to CSQA in writing. 

 

□ 
producent zgadza się na pełny dostęp do nazwy i adresu firmy 

the producer agrees to grant access of his company name and address  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 odnoszącą się do ochrony osób i innych podmiotów w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, informujemy, że:  

 

W przypadku odpowiedzi TAK: 

Dostarczone dane będą przetwarzane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, jak również używane w zakresie zobowiązań prawnych, rozporządzeń lub 

przepisów oraz innych celów, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jak: 

a. analiza statystyczna danych, 

b. wysyłanie  informacji i materiałów reklamowych, 

c. wysyłka informacji handlowych, 

d. wysyłanie newsletterów. 

 

W przypadku odpowiedzi NIE: 

Dostarczone dane będą przetwarzane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, jak również używane w zakresie zobowiązań prawnych, rozporządzeń lub 

przepisów, w pełni zgodnych ze zobowiązaniami wynikającymi z przedmiotu oferty. 

 

Dane mogą być dostarczane w formie papierowej lub elektronicznej i/lub telefonicznie również przez osoby trzecie, dla których  znajomość danych osobowych jest 

niezbędna lub przydatna do wykonywania zadań związanych z działalnością Firmy. W każdym przypadku przekazywanie danych będzie odbywać się w sposób 

bezpieczny i poufny. Kontrola ochrony danych osobowych jest weryfikowana przez CSQA - Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ust. z dnia 29.08.1997, Dz.U. Nr 133 poz. 883 

 

□ Tak           □ Nie 


