
ZAŁĄCZNIK NR 2: ANKIETA WERYFIKACYJNA1

ANKIETA WERYFIKACYJNA

OGÓLNE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Pełna nazwa firmy:

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….………………

2. Kserokopia dokumentu poświadczającego rejestrację firmy  

nr załącznika ......................

3. Nazwa zgłaszanego produktu 

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………

4. Krótki opis zgłaszanego produktu i firmy (maksymalnie 1 strona A4)

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

NAZWA ŚRODKA SPOŻYWCZEGO 

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

* Należy użyć nazwy przewidzianej w przepisach lub – w przypadku braku takiej nazwy – nazwy zwyczajowej. Jeżeli nie istnieje nazwa zwy-
czajowa bądź nazwy tej się nie stosuje, można użyć nazwy opisowej.

MASA NETTO

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

* Wartość ta musi zostać wyrażona w gramach lub kilogramach. Jeżeli środek spożywczy występuje w formie płynnej (również mrożonej lub 
głęboko mrożonej), konieczne jest wskazanie także jego masy netto po odsączeniu. W przypadku gdy środek spożywczy został glazurowany, 
deklarowana masa netto tego środka musi być podawana z wyłączeniem glazury. W takim przypadku na oznaczeniu należy wskazać jedną 
z czterech poniższych możliwości (przykład dla 250 g): a) masa netto = 250 g, a masa netto po odsączeniu = 250 g. b) masa netto = masa netto 
po odsączeniu = 250 g, c) masa netto po odsączeniu = 250 g, d) masa netto (bez glazury) = 250 g.

WYKAZ SKŁADNIKÓW I ICH ILOŚĆ

SKŁADNIK PRODUKTU * ILOŚĆ SKŁADNIKA  
(wartość wyrażona procentowo)

Inne 

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

* wykaz wszystkich składników w porządku malejącym pod względem mas
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OBSZAR POŁOWU SUROWCA RYBNEGO* 

…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

*obszarem połowu jest obszar, podobszar lub rejon rybołówstwa FAO

INFORMACJE NIEOBOWIĄZKOWE

DATA ROZPOCZĘCIA PRODUKCJI: …………….……………………..…………………….……………………..…………………….…………………….

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WPROWADZENIE PRODUKTU DO OBROTU 

nr załącznika ......................

INFORMACJA NA TEMAT WIELKOŚCI SPRZEDAŻY W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY ORAZ WIELKOŚCI PLANO-
WANEJ SPRZEDAŻY NA NAJBLIŻSZE 6 MIESIĘCY 

nr załącznika ......................

LISTA MIEJSC SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI PRODUKTU 

nr załącznika ......................

INFORMACJE O JAKOŚCI PRODUKTU

1. Dokumenty określające i potwierdzające jakość zgłoszonego produktu (zakreślić odpowiednie):

a. normy produkcyjne  nr załącznika: ......................

b. atesty nr załącznika: ......................

c. patenty nr załącznika: ......................

d. znaki jakości  nr załącznika: ......................

e. znaki bezpieczeństwa  nr załącznika: ......................

f. inne dokumenty  nr załącznika: ......................

2. Posiadane niezależne opinie i oceny dotyczące walorów produktu (np. wyniki badań, rekomendacje)   
(w przypadku produktów spożywczych prosimy o zamieszczenie wyników badań: fizykochemicznych, mikro-
biologicznych, przechowalniczych) 

nr załącznika ......................

OCENA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

1. Opis technologii produkcji z podkreśleniem elementów istotnych dla jakości oraz ekologiczności produkcji 
wraz z opisem wyposażenia technicznego zakładu oraz informacją na temat osoby (osób) odpowiedzialnych 
za produkcję  

nr załącznika ......................

2. Informacja na temat systemu zapewnienia jakości. W jaki sposób, przez kogo i jak często jest dokonywana 
kontrola jakości produkcji? Jakie działania podejmowane są w wyniku tych kontroli?  

nr załącznika …………..……
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OPINIE O PRODUKCIE

1. Czy produkt uzyskał nagrody, wyróżnienia podczas targów, wystaw lub konkursów? TAK/NIE  
Jeżeli TAK, proszę załączyć kopie dyplomów, certyfikatów

nr załącznika …………..……

SPOSÓB INFORMOWANIA O PRODUKCIE

1. Czy firma posiada materiały informacyjne na temat zakładu i zgłoszonego produktu (np.: foldery, katalogi)? 
TAK/NIE 
Jeżeli TAK, proszę załączyć materiały.  

nr załącznika …………..……

2. Czy firma stosuje inne formy informowania o produkcie (np.: reklama w mediach, strona internetowa itp.)? 
TAK/NIE  
Jeżeli TAK, to proszę załączyć przykładowe wycinki reklam  

nr załącznika …………..……

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wypełniony Wniosek Weryfikacyjny należy dostarczyć do biura Organizatora Programu „Naturalnie Bałtyc-
kie” adres: ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

2. Do składanej ankiety weryfikacyjnej należy dołączyć kopię potwierdzenia dokonania opłaty audytorskiej 
w wysokości określonej w Tabeli Opłat Audytorskich, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu 
„Naturalnie Bałtyckie” na konto Programu  „Naturalnie Bałtyckie”: 
Santander Bank Polska S.A. 
nr rachunku: 11 1090 2659 0000 0001 1347 6791 
Odbiorca: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. 
Tytuł: opłata audytorska w Programie „Naturalnie Bałtyckie”, nazwa przedsiębiorcy

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Kompletny Wniosek Weryfikacyjny powinien zawierać:

a. niniejszą ankietę jako pierwszą stronę,

b. spis załączników jako kolejną stronę,

c. kolejne załączniki według spisu.

2. Wszystkie strony wniosku powinny być luźno ze sobą powiązane (wpięte w segregator) przy czym infor-
macje obowiązkowe należy wyraźnie oddzielić zakładką od informacji nieobowiązkowych. Ułatwi to pracę 
ekspertów.

3. Ankieta ma charakter uniwersalny, tzn. przeznaczona jest dla wszystkich rodzajów zgłoszonych produktów. 
Może więc zdarzyć się, iż pojedyncze jej punkty nie odnoszą się do Państwa produktu. Prosimy wówczas 
w odpowiednie miejsca wpisać „nie dotyczy”.

4. W przypadku, gdy w ankiecie nie ma miejsca na wpisanie szczegółowych informacji prosimy podać odpo-
wiedni numer załącznika, w którym umieszczą Państwo odpowiednie informacje.
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OŚWIADCZAM, IŻ:

• Akceptuję  warunki uczestnictwa w Programie „Naturalnie Bałtyckie” określone   
w Regulaminie  Programu przyznawania prawa do używania znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”,

• Informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym,

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych przez Organizatora Programu, 
w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem procesu przyznawania prawa do używania znaku 
towarowego „Naturalnie Bałtyckie”.

Miejsce, data       podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszali-
nie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234212, NIP: 671-171-65-46, REGON: 320047293, e-mail: 
biuro@kgpr.pl, nr telefonu: +48 943516490 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu przyznawania prawa do używania  znaku towarowego „Naturalnie Bałtyckie”. 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złoże-
nia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy naturalniebaltyckie@kgpr.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rejestracji uczestników Programie „Naturalnie 
Bałtyckie”. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.

………………..…………………….……………… ………………..…………………….……………………..…………


