………………………………

…………….., dnia ………….. r.

imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………
adres

…………………………..….
telefon

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
w Bogdance
21-013 Puchaczów
WNIOSEK
o naprawienie szkody w obiektach budowlanych
1. Tytuł prawny do nieruchomości: (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca, inny),
……………………………………………………………………………………………….……
2. Określenie położenia nieruchomości, w której powstała szkoda (nr ewidencyjny działki, KW,
miejscowość, ulica, numer, gmina) ………………………………………………………………...
3. Data ujawnienia szkody (miesiąc, rok), tj. kiedy wnioskodawca powziął przypuszczenie,
że szkoda wynikła na skutek ruchu zakładu górniczego
……………………………………………………………………………………………………...
4. Co zostało uszkodzone i w jakim rozmiarze? (wyodrębnić poszczególne składniki budowlane,
np.: budynek mieszkalny, gospodarczy, stodoła, garaż, itp.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. W przypadku szkody w budynku:
a) rok budowy budynku……………………………
b) nr i data pozwolenia na budowę (jeśli brak to dlaczego?)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Uwaga:
Do wniosku należy załączyć aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z rejestru gruntów.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania
danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku (strona 2).

……………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210
(dalej: Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lw.com.pl
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o naprawienie szkód,
spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 146 ustawy
z 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze oraz zgodnie z postanowieniami art. 363 §1
Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, dalej: RODO);
b) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem
(podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi
rozpoznanie wniosku dotyczącego szkód górniczych.
Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora
usługi prawne, kosztorysowe, projektowe, usługi budowlane i remontowe, geodezyjne oraz usługi wycen
nieruchomości i ich składników.
Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług
lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora
usługi IT, pocztowe, administracyjne.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji
obowiązku wynikającego z przepisów w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy za szkody górnicze.
Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany powyżej
wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych określona
w art. 6 ust. 1 RODO.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO
(poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Posiada Pan/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, ograniczenia
przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
- w granicach art. 21 RODO.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
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