Mieścisko, dnia ………….………….. 2018 r.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie (2018)
1. Imię, nazwisko i adres rolnika ……………...………………………………………………………
Gmina ………………………………………………………………………………………………..
2. Kontakt telefoniczny ………………………………………………………………………………...
3. Numer gospodarstwa ………………………………………………………………………………..
4. Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie ………………………………………. ha (dane
zgodne z wnioskiem obszarowym)
5. Powierzchnia łąk i pastwisk …………………………………… ha (dane zgodne z wnioskiem
obszarowym)
6. Powierzchnia z której nie uzyskano plonów ……………………………….. ha
7. Powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem ……………………………… ha
8. Powierzchnia całkowita użytków rolnych i struktura zasiewów (zgodna z wnioskiem
obszarowym)
Uprawa*

Powierzchnia

Nr działki

Strata szacowana

Miejscowość

*Należy podać szczegółowo rodzaj uprawy np.: pszenica ozima lub jara, kukurydza na zielonkę lub ziarno, łubin na nasiona lub na przeoranie, ziemniaki pastewne lub jadalne

Obszar łącznie ………………… (zgodnie z p. 4)
9. Czy zawarto obowiązkowe umowy ubezpieczenia upraw – tak/nie
Czy zawarto dobrowolne umowy ubezpieczenia upraw – tak/nie
Zakres Ubezpieczenia
Uprawa
Powierzchnia w ha

10. Ubezpieczenie zwierząt ……………………………………………………………………………
11. Kwota odszkodowania uzyskana z ubezpieczenia
z upraw rolnych ……………………………………………………………………………………
z ubezpieczenia zwierząt …………………………………………………………………………..
12. Stan pogłowia zwierząt wg. tabeli

Byki do opasu, wolce 2 letnie i starsze
Jałówki do opasu 2 letnie i starsze
Byczki 1-2 lat
Jałówki 1-2 lat
Cielęta od 6 m-cy do 1 roku
Cielęta do opasu poniżej 6m-cy
Owce 1 roczne i starsze
Jagnięta
Koźlęta
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki do opasu 20 - 50 kg
Prosięta od 1 maciory
Brojlery kurze 2 tyg. i starsze
Gęsi młode
Kaczki młode
Indyki młode
Mleko krowie
Jaja wylęgowe kurze
Jaja wylęgowe pozostałe
Jaja konsumpcyjne
Miód pszczeli
Produkty pszczelarskie

………………………………………………….
(podpis rolnika)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Gmina Mieścisko z siedzibą pl. Powstańców Wielkopolskich 13,
62 - 290 Mieścisko przetwarzała obecnie i w przyszłości moje dane osobowe, udostępnione w złożonych przeze
mnie dokumentach w zbiorze szacowanie szkód w uprawach rolnych. Jestem świadoma/y , że moje dane osobowe
będą przetwarzane w celu oszacowania strat w uprawach rolnych w zbiorze wniosków dotyczących dokonania
lustracji upraw i protokołów ustalających wielkość szkód w gospodarstwie. Jednocześnie oświadczam, że
zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne

………………………………………………….
(podpis rolnika)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuje, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mieścisko w Urzędzie Gminy Mieścisko,
pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko

dane przedstawiciela: Wójt Gminy Mieścisko - Andrzej Banaszyński.
2. inspektorem ochrony danych Gminy Mieścisko jest pani Kinga Zduńska,
dane kontaktowe: e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. kategoria danych osobowych: dane zwykłe
Cele przetwarzania danych osobowych: dopełnienie obowiązku prawnego - wynikającego z rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz.U. z 2015r. poz. 187 ze zm.).
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i wyłącznie
w celu szacowania szkód w gospodarstwach.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia zadania.
Prawo dostępu danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul Stawki 2, 00193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem oszacowania szkód przez Komisję.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Odbiorca danych:
Dane dotyczące Pani/Pana gospodarstwa przekazywane będą do
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

...........................................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr. 1 do Wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie (2018)

Powierzchnia całkowita użytków rolnych i struktura zasiewów (zgodna z wnioskiem
obszarowym) c.d.

Uprawa*

Powierzchnia

Nr działki

Strata szacowana

Miejscowość

*Należy podać szczegółowo rodzaj uprawy np.: pszenica ozima lub jara, kukurydza na zielonkę lub ziarno, łubin na nasiona lub na przeoranie, ziemniaki pastewne lub jadalne

………………………………………………….
(podpis rolnika)

