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Szanowni Państwo!  

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, dążąc do jak najlepszego świadczenia usług 

doradczych, tworzy Bazę Klientów, zawierającą podstawowe dane o prowadzonej przez nich działalności 

rolniczej i dodatkowej aktywności gospodarczej i społecznej. Analiza zebranych w ten sposób danych 

pozwala nam planować i realizować zadania doradcze odpowiadające na Państwa zapotrzebowanie.   

Dodatkowo prowadzimy Elektroniczną Platformę Świadczenia Usług (E-Usługi). Platforma ta ma na celu 

przekazywanie informacji w zakresie:  

-interesujących Państwa dziedzin w obszarze technologii produkcji, ekonomiki, organizacji 

w gospodarstwie rolnym, programów pomocowych i innych,  

-organizowanych przez PODR w Lubaniu działań, m.in. szkoleń, kursów, targów i innych imprez. 
Informacje o naszych Klientach są przechowywane w bazie danych PODR i wykorzystywane wyłącznie 
przez Ośrodek, bez możliwości udostępniania podmiotom trzecim.  
Szczegółowych informacji udzieli Państwu doradca PODR. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.  
 

OŚWIADCZENIE KLIENTA  

I. DANE KLIENTA 
Numer klienta 

(wypełnia PODR) 
 

Imię i nazwisko:    

Nazwa gospodarstwa/ 
klienta (jeżeli występuje): 

 

Rok urodzenia:    NIG ARiMR1  

NIP  PESEL2  

Płatnik VAT:   TAK   NIE  Płeć K  M  

Dane adresowe gospodarstwa  

Województwo:    Powiat:    

Gmina:    Miejscowość:    

Kod pocztowy:    Poczta:    

Ulica:    Numer domu/lok.:    

Dane kontaktowe, preferowana forma kontaktu Telefon  E-mail  

Numer 
telefonu 

 
Adres  
e-mail 

 

Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres gospodarstwa):   

 

 

 

 

  

                                                           
1 Dane nieobowiązkowe 
2 Dane wymagane w przypadku korzystania z usług odpłatnych 
 wpisać „X” we właściwym polu 
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II. INFORMACJE O GOSPODARSTWIE  

Powierzchnia UR w hektarach  w tym: GO  w tym: TUZ  

 

Wiodący kierunek produkcji (max 1) wpisać „X” przy właściwym 

 produkcja roślinna  produkcja zwierzęca  produkcja mieszana 

 dział specjalny  nie dotyczy   
 

Wiodąca produkcja roślinna 

Nr 1 (max 1 uprawa)  Nr 2 (max 1 uprawa)  Nr 3 (max 1 uprawa) 

 rośliny zbożowe   rośliny zbożowe   rośliny zbożowe 

 rośliny okopowe   rośliny okopowe   rośliny okopowe 

 rośliny strączkowe   rośliny strączkowe   rośliny strączkowe 

 
rośliny motylkowate 
drobnonasienne 

  
rośliny motylkowate 
drobnonasienne 

  
rośliny motylkowate 
drobnonasienne 

 rośliny przemysłowe   rośliny przemysłowe   rośliny przemysłowe 

 łąki   łąki   łąki 

 pastwiska   pastwiska   pastwiska 

 rośliny energetyczne   rośliny energetyczne   rośliny energetyczne 

 plantacje wieloletnie   plantacje wieloletnie   plantacje wieloletnie 

 rośliny warzywnicze   rośliny warzywnicze   rośliny warzywnicze 

 rośliny sadownicze   rośliny sadownicze   rośliny sadownicze 

 rośliny jagodowe   rośliny jagodowe   rośliny jagodowe 

 rośliny ozdobne   rośliny ozdobne   rośliny ozdobne 

 
rośliny paszowe (na 
zielonkę, na kiszonkę) 

  
rośliny paszowe (na 
zielonkę, na kiszonkę) 

  
rośliny paszowe (na 
zielonkę, na kiszonkę) 

 
mieszanka traw z 
motylkowatymi na 
gruntach ornych 

  
mieszanka traw z 
motylkowatymi na 
gruntach ornych 

  
mieszanka traw z 
motylkowatymi na 
gruntach ornych 

 

Wiodąca produkcja zwierzęca 

Nr 1 – max 1 gatunek  Nr 2 – max 1 gatunek 

 bydło mięsne  owce   bydło mięsne  owce 

 bydło mleczne  kozy   bydło mleczne  kozy 

 trzoda chlewna  ryby   trzoda chlewna  ryby 

 drób  futerkowe   drób  futerkowe 

 konie 
 pszczoły 

  konie 
 pszczoły 

 pozostałe   pozostałe 
 

Dział specjalny - max 1* 

 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2  Drób rzeźny powyżej 100 szt. 

 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2  Drób nieśny powyżej 80 szt. 

 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2  Wylęgarnie drobiu 

 
Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 

powierzchni uprawowej 
 Zwierzęta futerkowe 

 
Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem 
rolnym 

 Zwierzęta laboratoryjne 

 Pasieki powyżej 80 rodzin 

 Jedwabniki - produkcja kokonów  Uprawy roślin in vitro 

 Hodowla dżdżownic  Hodowla entomofagów 
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Dodatkowe informacje o gospodarstwie / kliencie 

proszę zaznaczyć „X” w odpowiednich rubrykach 

 realizuje zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne   

 jest ekologiczne  

 prowadzi agroturystykę   

 jest w grupie producenckiej   

 jest członkiem lokalnej grupy działania   

 prowadzi FADN   

 jest gospodarstwem demonstracyjnym   

 prowadzi RHD   

 prowadzi MOL   

 prowadzi sprzedaż bezpośrednią    

 prowadzi zagrodę edukacyjną   

 jest gospodarstwem opiekuńczym    

 jest w grupie operacyjnej EPI   

 posiada stację meteo   

 jest partnerem SIR   

 ogłasza się na e-bazarku 

 korzysta z usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 PROW 2014-2020 

 jest członkiem KGW, nazwa …………………………………………………………………………………..…… 

 
jest członkiem Stowarzyszenia……………………………………………………………………………………… 

 

III. POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA TAK  NIE  

Jeżeli TAK: NAZWA:  

Rodzaj klienta: osoba fizyczna  osoba prawna  

Wielkość przedsiębiorstwa mikro  małe  średnie  duże  

 

IV. JESTEM ZAINTERESOWANY(A) OTRZYMYWANIEM MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W 
RAMACH NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW*   

 zboża   bydło mleczne   kalkulacje rolnicze   
grupy producentów 
rolnych  

 okopowe   bydło mięsne   
rachunkowość 
rolna Polski FADN  

 
odnawialne źródła 
energii  

 pastewne   trzoda chlewna  notowania cen   agroturystyka  

 strączkowe   drób  

 

pomoc krajowa i UE 
w finansowaniu 
inwestycji w 
rolnictwie i na 
obszarach wiejskich  

 
dziedzictwo kulturowe 
ochrona środowiska 
rolnictwo ekologiczne  

 oleiste  pszczelarstwo  

 łąki i pastwiska   

 warzywnictwo    
 

wiejskie gospodarstwo 
domowe  sadownictwo     przedsiębiorczość 

oraz działań PODR w Lubaniu w zakresie organizowania: 

 szkoleń  kursów  Dni pola  targów 
  

                                                           
 wpisać „X” przy właściwym polu 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ KLAUZULA RODO  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119.1, str. 1) informuję, iż:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn;  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest możliwy pod adresem pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@podr.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

- prowadzeniu bazy klientów PODR,  

- otrzymywania informacji dotyczących zadań ustawowych realizowanych przez PODR;  

5) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa;  
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej;  

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wpłynięcia żądania ich usunięcia;  

9)posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie – na zasadach określonych w art. 7.3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

10)posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15-19 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;   

12)Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a 

konsekwencja takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji 
marketingowej;  

13)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, 
otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach).  

  

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na:  

- Przesyłanie na mój adres email informacji o charakterze marketingowym, zgodnie z wymaganiami 

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną.  

- Przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z 

siedzibą ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn  w celu realizacji zadań statutowych, w 

szczególności świadczenia usług, archiwizacji i sprzedaży usług doradztwa rolniczego, dla potrzeb działań 

marketingowych i informacyjnych realizowanych przez PODR takich jak przesyłanie informacji o usługach 

doradztwa rolniczego świadczonych przez PODR oraz informacji dotyczących problematyki rolnictwa.  

   

 
  

___________________________________  

data i podpis Klienta 


