……………………………
miejscowość, data

ZGŁOSZENIE SZKODY W UPRAWIE ROLNEJ
Nadleśnictwo Kobiór
Katowicka 141
43-211 Piasek
Data wpływu: ……………….
Nr protokołu: ……………….
I. Dane zgłaszającego
…………………………………………………………………………………………………..
1. Imię i nazwisko prawnego posiadacza uprawy
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania,
telefon

II. Lokalizacja szkody
Zgłaszam szkodę w: ………………………………………………………………………….
3.Gatunek uprawy lub płodu rolnego, odmiana

4. Nazwa obrębu ewidencyjnego: ………………….

5. Gmina: …………….

6. Nr działki ewidencyjnej: …………………………………………………………..
III. Dane dotyczące uszkodzonej uprawy
7. Data stwierdzenia szkody: ……………………………………………………….
8. Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę: …………………………………
9. Powierzchnia uprawy w ha: ……………………………………………………...
10. Opis uszkodzeń uprawy i szacunkowy rozmiar szkody:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Nr konta na które zostanie wypłacone ewentualne odszkodowanie

Oświadczam, że jestem właścicielem/dzierżawcą uprawy, na której wystąpiła zgłoszona szkoda. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych skutkuje odpowiedzialnością z art. 286* § 1 Kodeksu karnego.
(Art. 286**§ 1 Kodeksu Karnego – Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Administratorem Danych Osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu
z Nadleśnictwem jest Nadleśnictwo KOBIÓR, ul. Katowicka 141,
43-211 Piasek, e-mail: kobior@katowice.lasy.gov.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością
Nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia
Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących
przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
……………………………………………………
Podpis zgłaszającego

