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………………………..……………, dnia ……………. 
miejscowość 

 

………………………………………. 
imię i nazwisko 

………………………………..…….. 

…………………………………….… 

………………………………….…… 

Adres 

Nr Tel.: numer telefonu 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego 

ul. Artura Grottgera 4 

20-029 Lublin 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ 

 Jako właściciel / dzierżawca* zgłaszam szkodę łowiecką na działce o numerze 

ewidencyjnym ………………..…………………….… o powierzchni…………………………ha, 

położonej w obrębie geodezyjnym……………………………........................ w miejscowości 

……………....………………….… i gminie …………………………………….…. 

Uszkodzeniu na przedmiotowej działce uległa uprawa ………………………………………. o 

szacunkowej powierzchni uszkodzenia…………………………………… ha. 

Rodzaj/opis/uszkodzenia………………………………………………………………………...........

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 Według mojej wiedzy uszkodzenia dokonały następujące gatunki zwierzyny : dziki / 

sarny / jelenie / daniele / łosie *. 

 

…………………………………… 

Podpis wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
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 i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwane dalej „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka 

Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 

www.lubelskie.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod 

adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie 

procedury szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  w związku z art. 

46 oraz art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie w 

sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach.  

4. Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla 

Urzędu. 

5. W zakresie stanowiącym informację publiczną, dane mogą być ujawniane 

zainteresowanym taką informacją i publikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadania 

dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji – przez okres 

10 lat. W przypadkach odwołania i spraw toczących się przed organami sądowo-

administracyjnymi okres przechowywania danych osobowych może ulec 

wydłużeniu. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania i ograniczenia przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie skutkuje 
niemożliwością skutecznego przeprowadzenia szacowania szkód łowieckich 
w uprawach i płodach rolnych. 

http://www.lubelskie.pl/
mailto:iod@lubelskie.pl

