Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022
Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 08 marca 2022 r.
w sprawie sprzedaży biomasy pozyskiwanej kosztem nabywcy
z gruntów Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2022 roku
miejscowość, data:
imię i nazwisko:
adres:
telefon kontaktowy:
Do
Dyrektora Biebrzańskiego
Parku Narodowego
Wnioskuję o sprzedaż biomasy, którą pozyskam na własny koszt z niżej wymienionych
nieruchomości będących we władaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego, na warunkach
określonych w Zarządzeniu nr 5/2022 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia
08 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży biomasy pozyskiwanej kosztem nabywcy z gruntów
Biebrzańskiego Parku Narodowego w roku 2022:
Powierzchnia
Numer działki

Obręb

ewidencyjnej

ewidencyjny

Gmina

przeznaczona do
pozyskania biomasy
[ha]

ŁĄCZNA powierzchnia przeznaczona do pozyskania biomasy [ha]: …

Uwaga: ilość zakupionej biomasy jest szacowana na podstawie średniej wydajności 1 ha łąk
w dolinie Biebrzy ustalonej w wysokości 3,5 t /ha.
Uprzejmie proszę o udzielenie zgody na wjazd poniżej wymienionym osobom oraz na wjazd
pojazdów i sprzętu, przy pomocy których prowadzone będzie pozyskanie biomasy:
Osoby, które będą
pozyskiwać biomasę (imię
i nazwisko)

Pojazdy
(typ, model, nr rejestracyjny)

Rodzaj sprzętu, np.
belarka, kosiarka
rotacyjna, kosa spalinowa

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

Proponuję cenę netto sprzedaży biomasy (zł za tonę): …
Uzasadnienie ceny (należy uzupełnić w przypadku ceny niższej niż określona w Zarządzeniu
nr 5/2022 Dyrektora BbPN z dnia 08 marca 2022 r.)
…
…
…
…
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję stan nieruchomości, z której
sprzedawana jest biomasa, w szczególności w kontekście możliwości technicznych
pozyskania z niej/nich biomasy i nie będę z tego tytułu wnosił/wnosiła roszczeń względem
Sprzedającego.
2. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o dokładności urządzeń
pomiarowych GPS (3-5 m) stosowanych przez pracowników BbPN do wyznaczania granic
obszaru koszonego i nie będę dochodził roszczeń/odszkodowania z tytuły wykonanego
pomiaru.
3. Akceptuję przyjęty przez Sprzedającego przelicznik wydajności łąki wynoszący 3,5 t /ha
i oświadczam, że nie będę wnosił/wnosiła roszczeń w przypadku ewentualnego
pozyskania mniejszej ilości biomasy niż określona umową sprzedaży biomasy.

4. Zostałam/em poinformowany, że umowa sprzedaży nie upoważnia do zawierania
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ani ubiegania się o płatności
bezpośrednie.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o podpisanie umowy na zakup biomasy.

Data, czytelny podpis: …

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z 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 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku
z powyższym, udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych
klauzulach informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania
danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą
w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail:
sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł
Gudel. Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl
lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie
na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa
w celu:
▪

zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

▪

podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

▪

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych
(np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii
i prawa polskiego - (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

▪

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

▪

w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego
wycofania;

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania
tj. przez czas wykonania umowy i upływ okresu przedawnienia roszczeń,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może
skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy,
6) dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed
nieupoważnionym dostępem i utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt. 3
powyżej będziemy przetwarzać, tj. do czasu zakończenia współpracy i upływu okresu
przedawnienia roszczeń,
7) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione
na mocy nadrzędnych przepisów prawa do uzyskania danych, jak też podmioty
uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy,
8) nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych,
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
10) posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
11) państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

