
………………………………..………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

       Koło Łowieckie „Cietrzew” 

       Nr 78 w Szczebrzeszynie 

       

                                                                                                   Rozłopy 142 

                                                                                                   22-448 Sułów 

                                                                                     tel. 792 982 352    

   

 

 

ZGŁOSZENIE SZKODY W UPRAWACH 

 

 

Zgłaszający prawny posiadacz uprawy ……………………………………………………….……………………………………….. 
      (właściciel lub posiadacz gruntów) 
 

Adres zamieszkania …………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Telefon/Fax ……………………………….…………………. Tel. Komórkowy ……………………………………..………………….. 

 

Gatunek uprawy ……………………………………………….……………… Odmiana ………………………………………………… 

 

Położenie pola: miejscowość, gmina, nr ewidencyjny działki ………………………………..…………………………….. 

 

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

 

Powierzchnia uprawy ……………………..…………………………………………………………… 

 

Data zauważenia szkody ……………………………………………………………………………… 

 

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 – 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”. 

 

*niepotrzebne skreślić 

        …………………………………………………………………….. 
        czytelny podpis zgłaszającego 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/na danych osobowych jest Koło Łowieckie Nr 78 „Cietrzew” w Szczebrzeszynie.  

KŁ Nr 78 „Cietrzew” przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, i inne dane związane z szacowaniem szkód łowieckich. 

 
Ja niżej podpisana/ny…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)  

 

Zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

(adres zamieszkania: kod,  miejscowość, ulica, nr domu)  

wyrażam zgodę na: 

a) przetwarzanie moich danych osobowych przez KŁ  Nr 78 „Cietrzew” w celu prowadzenia 

gospodarki łowieckiej – szacowania szkód łowieckich. Zakres prowadzonej działalności łowieckiej 

określają Ustawa Prawo łowieckie i Statut Polskiego Związku Łowieckiego. Moja zgoda obejmuje 

również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel ich 

przetwarzania,  

b) moje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu KŁ Nr 78 „Cietrzew”, którym jest przechowywanie danych dla celów 

archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez KŁ Nr 78 „Cietrzew” 

obowiązków wynikających z przepisów prawa np. udostępnienia ich sądom, urzędom skarbowym, 

ARiMR, WODR), ponadto KŁ Nr 78 „Cietrzew”  może przetwarzać dane osobowe w prawnie 

uzasadnionym interesie swoim lub osoby trzeciej, np. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed 

roszczeniami, 

KŁ  Nr 78 „Cietrzew” przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

celów, w których dane te są przetwarzane, nie przetwarza danych w celach marketingowych i 

komercyjnych, właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

Oświadczam iż: 

Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

 

……………………………………..……………….                                                     ……………………………………………………… 
                    (Miejscowość, data)                                                                                                       (podpis)                                                                                                          


