……………………………………………………..
miejscowość/data

Poszkodowany (właściciel/użytkownik)
……………………………………………………………..
imię i nazwisko

……………………………………………………………..
miejscowość/ulica/numer domu

……………………………………………………………..
gmina

……………………………………………………………..
telefon kontaktowy

Koło Łowieckie ,,Rega”
ul. Jana Dąbskiego 48
72-300 Gryfice
ZGŁOSZENIE SZKODY W UPRAWIE ROLNEJ
Zgłaszam wystąpienie szkody w uprawie …………………………………….. o powierzchni ……………….. ha/ar.
na działce rolnej nr ………………………... , Obręb ewidencyjny …………………………………. położonej we wsi
…………………………………………… gmina ………………………………… Szkoda w uprawie została wyrządzona w
dniu ……………………………… przez następujący gatunek zwierzyny ………………………………………………………..
Rodzaj uszkodzenia (opis)……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szacunkowa wartość szkody według poszkodowanego ………………………………………………………………………
Poszkodowany jest:
Właścicielem
Użytkownikiem

□
□ – podać formę prawną: ………………………………………………………………………..

Proszę o dokonanie oględzin i ostatecznego szacowania szkody. Oświadczam, że wszystkie
dane zawarte w zgłoszeniu szkody są zgodne z prawdą i składam je ze świadomością skutków
wynikających z podawania fałszywych informacji.
Do wniosku należy dołączyć:





Fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda lub szkic sytuacyjny,
Aktualny wypis z rejestru gruntów (ważny 3 miesiące),
Umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
Upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli,
……………………………………………………………
Podpis poszkodowanego

Uwaga
Zgłoszenie szkody w prawie rolnej należy dostarczyć szacującemu szkody, w terminie 3 dni od dnia jej
stwierdzenia.

Klauzula informacyjna: Szacowanie szkód łowieckich
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 (tekst w języku
polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
……………………………………………………
imię i nazwisko

a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest
Koło Łowieckie ,,Rega” w Gryficach
Dane kontaktowe: Koło Łowieckie ,,Rega” w Gryficach ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice
tel. 665 966 888, email: kolorega@wp.pl
b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są na potrzeby szacowania szkód łowieckich lub innego
działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.
c) podstawą przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez
administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy:
o ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1295)
o ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r,
poz.1257)
o ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994).
o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
d) Pana/Pani* dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania,
podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom,
które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.:
podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże
przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią
ochronę Pani/Pana praw.
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których
Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
f)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

g) przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych
osobowych Pana/Pani* dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
h) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na
miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia
RODO.
i)

podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu
rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile
korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych
korespondencja nie będzie procesowana.

j)

dane osobowe nie są profilowane.

* niepotrzebne skreślić
…………………………………………………..

data i podpis

