Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 /2018
Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody spowodowane
przez zwierzynę łowną w użytkach zielonych oraz uprawach i płodach rolnych,
na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego i w strefie ochronnej zwierząt
łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego

………………………………………………………
imię i nazwisko

……………………………...………
miejscowość/data

……………………………………………..………..
adres zamieszkania

………………………………………………………
kod pocztowy – poczta

...……………………………………
nr telefonu

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
Zgłoszenie szkody łowieckiej
Jako / właściciel, posiadacz, pełnomocnik */ zgłaszam wystąpienie szkody łowieckiej
na działce/działkach* o nr ewidencyjnym: .……………………………………………..………………
położonej/położonych* w obrębie ewidencyjnym: …………………….…………………………..……
i oświadczam, że jestem uprawniony do otrzymania odszkodowania z tytułu szkód łowieckich
w uprawach i płodach rolnych określonych w art. 46, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r.
„Prawo łowieckie”.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku gdyby do Biebrzańskiego Parku Narodowego
zgłosił się inny podmiot uprawniony, przedstawiający udokumentowane i niebudzące
wątpliwości prawo dysponowania ww. działką (ami), zobowiązuję się do zwrotu na rachunek
Biebrzańskiego Parku Narodowego otrzymanego odszkodowania w terminie 7 dni od dnia
odbioru wezwania.
Szkoda została stwierdzona w dniu ………………………………………...………………..……..……
Rodzaj uprawy/płodu* ……………………………………………………….………….....……………
Gatunek zwierzyny, który wyrządził szkodę ………………………..…….…………...…………...……
Opis szkody: ………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oględzin i ostatecznego oszacowania powstałej
szkody.

* niepotrzebne skreślić

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 Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany
przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail:
sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@biebrza.org.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Biebrzańskiego
Parku Narodowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzenia „Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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
(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego
dalej „Rozporządzeniem 2016/679”,
4) Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat
odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2010.45.272).,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, a w
szczególności zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub z ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018.217 z późn. zm.).
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne.

……………………………………………………………

Data i czytelny podpis

