
…………………………………………..                                                    Dnia   …...……..……………..  
Imię  i nazwisko poszkodowanego 

…………………………………… 
Adres 

…………………………………… 
Kod pocztowy 

…………………………………… 
Telefon !!!                            

ZGŁOSZENIE   SZKODY  ŁOWIECKIEJ 

Jako właściciel / użytkownik* zgłaszam wystąpienie szkody łowieckiej na działce 

ewidencyjnej nr ……………………………………………………….…………………………..………...         

położonej w miejscowości ……………….………………………………………………..……………….. 

Powyższa szkoda została stwierdzona w dniu ……………………….………………………….……… 

Rodzaj zniszczonej uprawy rolnej ………………………..…………………….……...………………... 

Proszę o przeprowadzenie procedury szacowania uszkodzonej uprawy rolnej.  

                                                                                                 ………………………………………….. 

podpis poszkodowanego 

Załączniki do wniosku: oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu 
poświadczającego własność bądź prawo do użytkowania działki, tj. wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, umowa 
dzierżawy lub OŚWIADCZENIE poświadczające własność lub użytkowanie gruntu przez poszkodowanego.

Warunkiem bezwzględnym przystąpienia do szacowania szkody przez szacujących jest załączenie 
do podania ww. dokumentów, celem spełnienia warunków przewidzianych przepisami prawa. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zwykłych w celu  
i zakresie niezbędnym do przeprowadzania procedury szacowania szkód łowieckich, zgodnie  
z ustawą z dnia 15 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017, poz. 1295 z późn. zm.), przez Administratora tj. Koło 
Łowieckie SZARAK w Błażowej                                                                     

Ponadto oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, iż: 
1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym skutkuje brakiem możliwości wypłaty 
odszkodowania na podst. art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 15 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017, poz. 1295  
z późn. zm.), 
2) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 października  
1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017, poz. 1295 z późn. zm.) – na podst. art. 6 ust. 1 lit. a i c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
3) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podst. przepisów prawa, 
4) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
5) Moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu 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. 
z 2011, Nr 14 poz. 67), 
6) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
7) Moje dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.  

…………………………………….………….……………………………………………                                           
Data, Podpis 


