
……………………………………………………………………….. 
( miejscowość, data) 

……………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………….. 
(adres) 

……………………………………………………………………….. 
(numer telefonu) 

 

Koło Łowieckie „Szarak” w Radomiu 

Zgłaszam szkodę w uprawach rolnych wyrządzoną przez zwierzynę łowną ( dzik, sarna daniel, jeleń, łoś)* 

Miejscowość (ulica, nr domu) ………………………………………………….…………………………………………….... 

Powiat / Gmina …………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Nr ewidencyjny działki rolnej …………………………………….………………………………………………………………. 

Obręb ewidencyjny …………………………………………………………………………..……………………………………… 

Gatunek i odmiana rośliny uprawnej ……………………………………………...………………………………………… 

Szacowany rozmiar strat………………………………………………. ( powierzchnia [ha]/ masa płodu rolnego [t] ) 

Data stwierdzenia szkody ………………………………………………………………………………………………………….. 

Planowana data sprzętu ………………………………………………………………………………………………………… 

Informacje dotyczące historii pola i dokonanych zabiegów agrotechnicznych (data siewu/sadzenia, nawożenie i 

zastosowane środki ochrony roślin) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

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

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KŁ Szarak z siedzibą w 26-600 Radom ul. Rolnicza 5, 

wpisane do Rejestru Kół Łowieckich pod nr 4599, posiadające NIP 796-15-29-053 w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia 

niniejszego zgłoszenia.  

……………………………………………………………………………………. 

                                              ( podpis) 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KŁ Szarak 26-600 Radom ul. Rolnicza 5 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego zgłoszenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w tym: 

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 
• Biuro rachunkowe 
• Obsługa prawna 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat jednak nie krótszy niż okres przedawnienia związanych z wnioskiem roszczeń lub w oparciu o 

uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania). 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową rozpatrzenia zgłoszenia. 

 
* niepotrzebne skreślić 


