Zgłoszenie szkody

w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi - ………………………………………………………………………………………………………………...,
(wymienić jakim zjawiskiem spowodowana była szkoda)
do Komisji powołanej Zarządzeniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr …………… z dnia ……………… roku.

Pan/i ...... …………………………………………………………………..... ………………………………………………….
(nazwisko i imię)

Zamieszkały la! . …………………………….…… .................................... gmina .....................…………………………….
Adres gospodarstwa ………………………………………………..…... gmina ..................... …………………………....
Numer gospodarstwa:
Wystąpił następujący zakres i wielkość szkód:

P

L

L.p.

Nazwa uprawy
(wymienić wszystkie uprawy zgodnie
z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym
do ARiMR)

Geodezyjny nr działki
(obręb i nr działki)

Powierzchnia
upraw rolnych w
gospodarstwie
rolnym
w roku w którym
wystąpiły szkody
(ha)

1

2

3

4

Utrata plonu w
roku szacowania
szkody
%

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Razem

X

L.p.

Nazwa gatunku zwierzęcia w
gospodarstwie rolnym (nie
stanowiącego stada
podstawowego)

1

2

Roczna produkcja towarowa zwierząt
Straty w zwierzętach nie stanowiących
gospodarskich nie stanowiących stada stada podstawowego - padle lub poddane
podstawowego - średnia z ostatnich 3 lat ubojowi z konieczności na skutek szkody
szt
3

tony
4

zł
5

szt
6

tony
7

zł
8

1
2
3
4
5
Razem

Wykazać wszystkie uprawy w gospodarstwie oraz całą produkcję zwierzęcą.
Informacja o ubezpieczeniu upraw:
Ubezpieczone

Nie ubezpieczone

% upraw ubezpieczonych w stosunku do całości
gospodarstwa

Telefon: (do celów informacyjnych)

..…………………………..
(podpis rolnika)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której
dane dotyczą i w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rypin, adres: ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin,
e- mail: sekretariat@rypin.pl .
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Rypin, e-mail: iod@lesny.com.pl,
tel. 61 424 40 33.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów
zawartych z Gminą Rypin.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych.
W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
w tym profilowaniu.
11.W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie
udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na
potrzeby

szacowania

strat

w

uprawach

rolnych

spowodowanych

wystąpieniem

niekorzystnych

atmosferycznych.

…………………………………………………………..
( czytelny podpis )

zjawisk

