
………………………………………. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

                                                                                          Gniewkowo, dnia ........................... 

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

Miejscowość, kod pocztowy  

 

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

Numer PESEL lub NIP  

 

………………………………………. 

Nr telefonu  

            Wojewoda Kujawsko - Pomorski 

            Bydgoszcz 

 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE ODSZKODOWANIA 

Z TYTUŁU PONIESIONEJ SZKODY od dnia 19.06.2020r.  

 

 

1. Dokładny opis miejsca zalania z podaniem daty, godziny, przyczyny i okoliczności 

zalania:  

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

 

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

 

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

 

 

 

2. Wyszczególnienie rzeczy, które uległy zalaniu / uszkodzeniu wskutek zalania i podanie ich 

wartości:  

.....................................................................................................wartość..................................... 

 

.....................................................................................................wartość..................................... 

 

.....................................................................................................wartość..................................... 

 

.....................................................................................................wartość..................................... 

 

 

W załączeniu:  

1. dokumentacja fotograficzna miejsca zalania  

 

 

    ………………………………………. 

        (czytelny podpis wnioskodawcy ) 

 

 

Załącznik: RODO 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest  reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa 

Gmina Gniewkowo, której siedziba mieści się przy ul.17 Stycznia 11, 88-140 

Gniewkowo, e-mail:urzad@gniewkowo.com.pl, tel. 52 3543008. 

2) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Przetwarzane Pani/Pana danych osobowych związane będzie z rozpatrzeniem wniosku 

o uzyskanie odszkodowania z tytułu poniesionej szkody od dnia 22.06.2020r. Jest  ono 

niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Gniewkowo 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

5) A)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

6) B)inne podmioty, które na podstawie stosowncyh umów podpisanych z Gminą 

Gniewkowo przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Gmina Gniewkowo.  

5) Pozyskane od Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

a. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

b. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

c. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

d. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

e. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

 



 


