…………………………..dnia ........................roku

..........................................
(imię i nazwisko / nazwa)

(miejscowość, data)

..........................................
(adres zamieszkania / siedziby)

..........................................
(numer telefonu)

..........................................
(adres e-mail)

Ośrodek Hodowli Zwierzyny
„Zielonka”
Nadleśnictwo Drewnica
ul. Kolejowa 31
05- 091 Ząbki

Wniosek
o szacowanie szkody łowieckiej
Jako

właściciel,

wyrządzoną przez:

posiadacz,
jelenie,

pełnomocnik*
daniele,

zgłaszam

szkodę

sarny,

łowiecką
dziki*

w uprawie rolnej …………….………………… położonej w ...........................................
(podać rodzaj uprawy)

(podać miejscowość)

na działce, działkach*, o nr .................................................o powierzchni…………..…
(podać nr ewidencyjny działki)

(powierzchnia całkowita działki)

Powyższa szkoda została stwierdzona w dniu ..............................................................
Rodzaj szkody /opis/ ......................................................................................................
........................................................................................................................................
Planowana data sprzętu uprawy……………………………………………………………..
………........................................
(podpis zgłaszającego)
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający własność gruntu, na którym powstała szkoda.*
2. Kopia umowy dzierżawy lub użyczenia gruntu, na którym powstała szkoda*
* - niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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, s. 1) – dalej
RODO - informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05091 Ząbki.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się przesyłając zapytanie na
adres poczty email – drewnica@iod.expert
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:


wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej, w tym ewidencji
przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych,
regulowania płatności, windykacji należności;



prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych);



monitoringu;



zatrudnienia;



realizacji umów cywilnoprawnych;



realizacji obowiązków ustawowych, w tym obowiązków informacyjnych względem
organów administracji publicznej.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami
prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………..
(data i czytelny podpis)

