Miejscowość: …………………………. Dnia ………….……….
(wpisać faktyczną datę wniosku o szacowanie)

Nadleśnictwo Szczebra
Szczebra 58,
16-304 Nowinka

ZGŁOSZENIE SZKODY W UPRAWIE ROLNEJ*
a) Do szacowania wstępnego*
1.

Do szacowania ostatecznego*

Zgłaszający — prawny posiadacz uprawy.
Imię i nazwisko, lub nazwa przedsiębiorstwa
rolnego itp. (może być czytelna pieczątka) .
W przypadku wyznaczenia pełnomocnika
podać imię i nazwisko.
Osoba ta powinna posiadać pisemne
pełnomocnictwo.
Nr konta bankowego na które należy przelać
odszkodowanie

2.

Telefon kontaktowy:

3.

Tytuł prawny do uprawy rolnej)*:

Właściciel gruntu / Dzierżawa / Użyczenie

Rodzaj uprawy:

4.
Rodzaj uszkodzonej rośliny/uprawy
(gatunek, odmiana):
Rodzaj uszkodzeń (opis)
inne informacje przydatne do szacowania np.
 P r z e z n ac z e ni e pl o nu np . p as z a, k on s um pc j a
 Zbiór na siano, sianokiszonk ę, zielonk ę, kiszonk ę itp.

 Ilość uszkodzonych drzewek
Pakiet PROW — numer i nazwę (ułatwi to przygotowanie się komisji do szacowania):

5.

Termin stwierdzenia / powstania szkody:

Informacje dotyczące powierzchni i położenia uprawy:
Powierzchnia uprawy w ha i numer/y działek:
Miejscowość,
nazwa obrębu geodezyjnego i numer

Dotyczy tylko zgłoszenia do szacowania ostatecznego:
6.

Planowany termin zbioru:

*W ybrać i zaznaczyć

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w celu powiadamiania mnie wiadomością tekstową
sms lub pocztą elektroniczną, bądź tradycyjną o terminach oględzin i szacowania szkód na wskazany nr telefonu lub na adres
e-mail, bądź adres korespondencyjny.
Pouczenie: Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych może skutkować odpowiedzialnością karną w rozumieniu art _ 28
§ 1 Ustawy Kodeks Karny.

» Kto

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub

cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd (…) podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat".

Podpis czytelny zgłaszającego:

Nadleśnictwo Szczebra przyjmuje wnioski i odwołania od ustalenia odszkodowania
w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę, zawarte w protokole szacowania szkód
dokonanym po oględzinach wyznaczonego zespołu. W obowiązku informacyjnym zamieszczonym
poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Nadleśnictwo chroni i przetwarza dane osobowe osób
składających wnioski i odwołania.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie 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), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Szczebra informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Szczebra, Szczebra 58, 16-304 Nowinka
zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 87 641 96 65, e-mail: szczebra@bialystok.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących szkód leśnych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo
łowieckie
5. Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora Danych, o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności
kancelariom prawnym), podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach
realizacji odrębnych umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Ma Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w
tym profilowania (art. 22 RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach
przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie nieprzyjęcie zgłoszenia
dotyczącego szkody.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

