WNIOSEK
o szacowanie szkody łowieckiej

………………………

………………………

imię i nazwisko

(Miejscowość, data)

………………………
adres zamieszkania

………………………
numer telefonu

………………………
e-mail

Nadleśnictwo Łosie
Łosie 39
38-312 Ropa
Zgłaszam szkodę łowiecką wyrządzoną w uprawie rolnej będącej w moim posiadaniu,
położonej na terenie obwodu łowieckiego nr 216, stanowiącego OHZ Nadleśnictwa Łosie.

Miejscowość

Nr działki
ewidencyjnej

Rodzaj uprawy rolnej lub płodu rolnego

Numer konta bankowego (26 cyfr), na które należy przelać odszkodowanie:

Pouczenie:
 Na podstawie Art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
poszkodowany jest obowiązany powiadomić zarządcę obwodu łowieckiego w formie
pisemnej o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, minimum 7 dni przed
zamierzonym sprzętem, w celu ostatecznego oszacowania szkody.
 Dodatkowe informacje o zgłaszaniu szkół łowieckich zamieszczone są na odwrocie
wniosku.
 Klauzula informacyjna RODO znajduje się na odwrocie wniosku.

………………………………….
(podpis)

Informacje dotyczące zgłaszania szkód łowieckich.
1. Wniosek o szacowanie szkód łowieckich można złożyć:
– osobiście w biurze nadleśnictwa w dni robocze, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 715–1515 .
– w formie elektronicznej na niniejszym druku – email: losie@krakow.lasy.gov.pl
– listownie na adres Nadleśnictwa Łosie, Łosie 39, 38-312 Ropa
2. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Nadleśnictwa.
3. Zgłoszenie musi być podpisane przez posiadacza uprawy/płodu rolnego.
4. Zespół szacujący jest zobowiązany do oszacowania szkody w uprawach i płodach
rolnych w terminie do 7 dni od wpływu wniosku. O terminie szacowania posiadacz
uprawy może być zawiadomiony pisemnie, pocztą elektroniczną lub przez SMS.
5. Druk wniosku jest dostępny w następujących miejscach:
– w biurze nadleśnictwa, pokój nr 7 lub Sekretariat,
– w kancelarii Leśnictwa Brunary,
- na stronie internetowej www.losie.krakow.lasy.gov.pl w zakładce Łowiectwo,
– w sołectwach, gdzie został przekazany za pośrednictwem urzędów gmin.

Klauzula informacyjna
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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja
2016r.) Nadleśnictwo Łosie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Łosie z siedzibą Łosie
39 38-312 Ropa, reprezentowane przez Nadleśniczego;
2) Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych
osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, kierując korespondencję na adres e-mail iod@comp-net.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania szkody łowieckiej
i wypłaty odszkodowania;
4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (DZ.U.UE L119 z 4.05.2016r);
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały
zebrane;
6) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie
niezbędnym do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie jednak nie później niż do wypłaty świadczenia. Cofnięcie zgody następuje na
piśmie;
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

