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w gninie $laśĆ]wej fe wfg]ędtr na sied,ibc gospodarstlvr. spoLzadza jcd.n zbiorcz:. p.orokół sfkód dLa całeso
goŚpodaśtwa' na podstau'ie ptotokołów c2ęś.io\],ch. uproszczoDych. spor,ad7ofiych llzez komisjc f innyclr smin
tcgo v,ojc!ódftwa Koniisja R'ylicza |ó$1ricż śrcdniqroczną produkcje na podsta\rie struktfi) uprlw s,20]8 L. podaną
pvcz rolnika dh calościgospodaNtw! {,ośViłdczclrNnr l (kohnnra 2. ] ] 4). 7łożonyDr w gmiDic. w którcj ,najdq'e
Się siedziba 8ospodasnva
Protokół częściotry. uproszczonl przefnac7ony je't Ńjłączni€ d|n potrzeb sporządzeDia protokolu szkód
gospodarstł' które posi,td,lią c|lośćgrun(ół n! t€renie gmin $oj€1vódz(wa lódzkiego'
Jeśli goslodarstlro |ołoŹone jest na leleDie dvóch q'ojeivództ$., plotokó] zbiorczy slożad,a kornisja \ł]aściwazc
}zg]edu D! położenienajwiększej c,ęścj gospodalsrwa. !a |odstawie pnokołu prfedłoŹolego pLzez roln]ka
f B! ejsfel części eospodalstB,a ilnego soje{'ódzfi\.a
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8. Szczegółowe dane o Stfukturze upra\"/ i poniesionych szkodach zarviera oświadczenie nr l.
o produkcji zwierzęcej towafowcj (sprzedanej) i ponicsionycb sfkodach oś$jJdczen]e nr 2'
o produkcji rybackiej towarowej oświadczenie nr 3' o poliesionyclr szkodach w środkach ttwałych

innych ulż uprart'y trlvałę oświadczenie nr ,1a' o poniesionych szkodach \\. upruNach tru.ałych
oświadczenie nr 4b do nirriejsfego \\'niosku'

9. Jęste ś$'iadomy odpowiedzja1ności kamej \ł'}'nikajqcej z a|1. 291 Kodeksu kamego
poświadczenie nieprawdy i złożee fałsz1rvych ośrviadczeir (Dz' U' z2011,poz. f204),

za

l0. Wymżam zgodę na pizetrvalzanie nlojch danych osobowych w fakresie podanym rr'ninie.;sz1rn
wniosku w celu oszacowania sfkód pfzez komisję gnrinną w nlojm gospodarslB''ie rolnym
spowodowanych niekożystn)rni ZJawiskami ahnos|eryczn]ani or'az sporfądzenia plotokofu
oszaco\'ania s7kód, unlożljwiającego ubiegenie sję o ponroc Zc śIodkórv pub]icznych.

Administlalo]en danilclr osobov'ych jest wojewoda Łóclzki oraz glliDna komisja ds. szacowalria
s7ki]d po\\.ołana prfcz \\'ojcwodę. \bjewoda pozys1ojc danc od rvw komis.1i szacrrjącej szkody'
jnlbrjnrcji
W'rażenie fgody jest dobrowolne i nlożna ją wycofać w Clowolnym momenoie. Więcej
znaiduje się na st1onie ir1tenretow.j Lóc1zkiego Utzędu Wojelvódzkiego w Łodzi (rr lln.1oL]zliie.eLl)
w zakładce ochrona cianych osobowvch'
Podsia['a p1aw a: Iloą)orzqcluenie Parlamen|u Eu|opeisk]€go i Rad)'(UE)20lói679 7 dnia 27 k\,ictnia
20|4I' w spralvie ochronr osób fiZycznych \ł'ut'iązku z prfelrvalzanięm danych osobowych i u' spr'arvie
swobodnego przeply\ł,u lakich danych oraz uchylenia dyrektys]'95/46 wE (osólne rozpoŹądzenie
o ochrode da!t'ch)
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