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

................................... dnia ............................r.

imię i nazwisko

..............................................................
adres

..............................................................
telefon

Wniosek
do Urzędu Miejskiego w Gubinie
Zespół Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach
rolnych
W związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – susza, proszę o
oszacowanie strat w moim gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Gubin.
(w poniższej tabeli należy wpisać wszystkie uprawy, jakie posiada rolnik, nie
tylko dotknięte stratami spowodowanymi przez suszę)
Lp.

Rodzaj uprawy
należy wykazać wszystkie uprawy znajdujące

Położenie uprawy
(miejscowość)

Powierzchnia

Szacunkowy

uprawy w ha

stopień szkód –

się w gospodarstwie.

utrata plonu w %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oświadczam, że zamierzam skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji: NIE /TAK*
W banku ...................................................................................................................................
(nazwa i siedziba banku)

1. powierzchnia gospodarstwa ogółem wynosi ............................ ha,
2. Zawarłem/ nie zawarłem* umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia
upraw rolnych od ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych.
Jeżeli tak to w jakim zakresie:
• uprawy ……………………………………………………………………………
•

zwierzęta ………………………………………………………………………….

•

budynki …………………………………………………………………………..

•

maszyny …………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić
Do wnioski należy dołączyć:

- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2019,
- kopię ubezpieczenia upraw producenta rolnego.
- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art.
297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).,,art. 297
§1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,

______________________________
/podpis/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

..............................................................................................................................................
( imię ,nazwisko, PESEL, adres )

…………………………………………………………………………………………….
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Urząd Miejski w Gubinie, moich danych osobowych : imię i nazwisko , adres wnioskodawcy , PESEL ,
powierzchnia oraz miejsce lokalizacji gospodarstwa rolnego w celu związanym z ustaleniem odszkodowania za
szkody spowodowane suszą w 2019 r.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Oświadczam , że zapoznałem (łam) się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych.

...................................................................
(data i podpis)

KLAUZULA
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana..................................................................................................................................................
.
wnioskodawcy w sprawie o przyznanie odszkodowania za szkody powstałe w uprawach rolnych
spowodowane suszą , która wystąpiła w roku 2019 .

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO)
informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gubina, ul. Piastowska 24, 66620 Gubin .
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD),
który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w
Gubinie.
Z Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gubinie można się skontaktować pod
adresem iod@gubin.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzonym postępowaniem
administracyjnym w sprawie o przyznanie odszkodowania za szkody powstałe w uprawach rolnych
spowodowane suszą w 2019 r.
Dane osobowe zostaną udostępnione Wojewodzie Lubuskiemu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia 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.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do
danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
iod@gubin.pl.
W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może Pan/ Pani zgłosić się do Urzędu Miejskiego w
Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin lub przesłać wniosek na adres listownie lub drogą
elektroniczną: iod@gubin.pl.
Tutejszy organ – Administrator danych osobowych - bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w
terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o
działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać
przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane dotyczą o takim
przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy RODO. Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli.
Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.
..........................................................................
Data i podpis wnioskodawcy

Lp.

Rodzaj uprawy
należy wykazać wszystkie uprawy znajdujące

Położenie uprawy
(miejscowość)

Powierzchnia

Szacunkowy

uprawy w ha

stopień szkód –

się w gospodarstwie.

utrata plonu w %
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

