……………………………………
(Miejscowość i data)

…………………………………...........
imię i nazwisko

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

…………………………………………………
NIP

/

PESEL / nr identyfikacyjny producenta rolnego

………………………………….........
nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Skąpe
Zwracam się z prośbą o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w gospodarstwie
rolnym o łącznej powierzchni upraw rolnych………………………………(własność i dzierżawa)
Data wystąpienia szkód (dzień/okres)…………………………………………
Należy podać wszystkie uprawy wraz z powierzchniami zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie
składane do ARiMR
L.p.

Rodzaj uprawy – należy wpisać
wszystkie uprawy znajdujące się
w gospodarstwie rolnym

Powierzchnia
uprawy w ha

Położenie uprawy
(miejscowość, nr działki)

Wielkość strat
w % (wg rolnika)

Czy producent rolny prowadzi produkcję zwierzęcą (proszę wpisać tak lub nie)………………
Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia (proszę wpisać

tak

lub

nie)…………………….,

jeżeli

tak

proszę

podać

numer

polisy

…………………………………………………. oraz wskazać zakres (nazwę i powierzchnię
ubezpieczoną).
-uprawy……………………………………………………………………………………….
-zwierzęta……………………………………………………………………………………..
-budynki………………………………………………………………………………………
-maszyny……………………………………………………………………………………..
Czy

producent

(proszę

wpisać

rolny
tak

posiada

lub

grunty

w

nie)……………………,

innych

gminach

jeżeli

tak

lub

proszę

województwach
podać

w

jakich

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

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, wojt@skape..pl , tel.
683419212. Z administratorem można kontaktować się osobiście lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Alicja Hoppen-Anyszko, e-mail: iod.@skape.pl, tel. 683419213. Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu oszacowania szkód spowodowanych suszą.
Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz.187, z późn. zm.),
-Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2017 r. poz. 2047,
z późn. zm.),
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz.. UE L 193 z dnia 1 lipca 2014 r.).
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia
2013 r. )
Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym
(wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest
dobrowolne.
Odbiorcą danych osobowych będą:
- uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań lub realizacji umów,
- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania
potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan
zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową
realizacji usług.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi
profilowania.
Zapoznałem się z powyższą klauzulą ………………………………………….(data i podpis)

