DRUK - 1
Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

Proszę o przydzielenie na Cmentarzu …………………………………………..……………………….……………… :
1. terenu pod budowę grobu murowanego na ………….………… miejsc,*
2. terenu pod budowę grobu murowanego na ……… miejsc, w celu pochowania ……………………..………
.................................................................................................... zmarłej/go w dniu .....................................*
3. niszy urnowej, w celu pochowania ................................................................................................................
zmarłej/go w dniu

........................................*

Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1/ karta zgonu *
2/ świadectwo kremacji (zezwolenie na kremację)*
3/ .............................................................................................
*właściwe zakreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 2
Kraków, dn. .................................

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Ja niżej podpisany(a) .....................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
zamieszkały(a) ………………...........................................................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym / paszportem  nr .....................................................................................................
nr PESEL ............................................................ nr telefonu …………………………………………………..……………………
proszę o wyrażenie zgody na jednorazowe (warunkowe) pochowanie zmarłej/go
............................................................................................................/…………………………………...................................
(Imię i nazwisko zmarłej/go)

w

grobie

zlokalizowanym

na

Cmentarzu

(stopień pokrewieństwa wnioskodawcy do zmarłej/go)

.............................................................,

na kwaterze/pasie*...................,

rząd ................., grób nr ................, którego dysponentem/ fundatorem był(a) ..............................................................................
.

W przypadku wyrażenia zgody na warunkowe pochowanie, zobowiązuję się:
1)
2)

przeprowadzić postępowanie ustalające moje prawo do grobu,
przedłożyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie notarialny akt poświadczenia
dziedziczenia po fundatorze-dysponencie,

3)

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

Jednocześnie oświadczam, że:
1)

Mam świadomość, że do czasu wypełnienia powyższych warunków grób będzie zamknięty dla dalszych pochowań.

2)

W razie wniesienia sprzeciwu przez uprawnione osoby trzecie, zobowiązuję się do niezwłocznego wyekshumowania
zwłok ww. zmarłego.

3)

W przypadku nie wywiązania się z powyższego, wyrażam zgodę na wykonanie tych czynności przez ZCK w moim imieniu
i na mój koszt.

4)

Oświadczam, że została mi udzielona wyczerpująca informacja w zakresie dalszego trybu postępowania, mającego na
celu uregulowanie stanu prawnego grobu w celu wykorzystywania go do dalszych pochowań.

5)

Otrzymałem kopię niniejszego oświadczenia.

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy


niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 3
Kraków, dn. .................................

Zobow iąz an ie do p rz ep row adz eni a e k shu ma cj i
( w yp e ł nić os o b no d l a k a żd e go d ys p o ne n ta)

Ja niżej podpisany(a) ..................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
zamieszkały(a) ............................................................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* nr .........................................................................................
nr PESEL

..............................................................,

będąc

dysponentem

czasowego

grobu

ziemnego

zlokalizowanego na Cmentarzu ............................................................., na kwaterze ..................., rząd .................,
grób nr ............................ zobowiązuję się do przeprowadzenia ekshumacji z w/w grobu w celu zwolnienia
miejsca i przekazania do dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków. Ekshumacji dokonam w terminie 1 roku
od przeprowadzenia odbioru końcowego grobu murowanego, o którym mowa we wniosku / w umowie*
............................................................................. z dnia ............................... .

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

.............................................................
Podpis pracownika ZCK
POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
NA PODSTAWIE WW. DOWODU TOŻSAMOŚCI
SKŁADAJĄCEGO ZOBOWIĄZANIE



niepotrzebne skreślić

............................................................
Czytelny Podpis dysponenta
Czytelny podpis dysponenta
lub innej osoby uprawnionej
do przeprowadzenia ekshumacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 4
Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Będąc dysponentem grobu ziemnego zlokalizowanego na Cmentarzu Rakowickim / Podgórskim ,
na kwaterze………................, rząd ........................, grób nr ............................, w którym pochowani są:
(imię i nazwisko oraz rok pochowania / stopień pokrewieństwa dysponenta do pochowanego)
1) ........................................................................................................................./.....................................................
2) ........................................................................................................................./.....................................................
3) ........................................................................................................................./.....................................................
4) ........................................................................................................................./.....................................................
proszę o przeprowadzenie badań terenowych w celu sprawdzenia możliwości budowy piwnicy grobowej
w miejscu w/w grobu ziemnego.
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
Załączniki (dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa):
1/. ...........................................................................................
2/. ...........................................................................................
3/. ...........................................................................................
4/. ...........................................................................................
* niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 5
Kraków, dn. ..................................

Pełnomocnictwo
Ja niżej podpisany(a) ............................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

zamieszkały(a) .............................................................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym / paszportem  nr ........................................................................................
nr PESEL................................................................................. ustanawiam swoim pełnomocnikiem do działania w moim
imieniu i na moja rzecz Pana/Panią ....................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

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

zamieszkałego(łą)
legitymującego(cą)

się

dowodem

osobistym

/

paszportem 

nr

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

nr PESEL.............................................................. ..................... i upoważniam Ją / Jego* do zarządu oraz administracji
grobem ziemnym / murowanym* zlokalizowanym na Cmentarzu ...........................................................................................,
na kwaterze/pasie* ……………………................., rząd .........................................., grób nr .............................................. .
*niszą

urnową

zlokalizowaną

na

Cmentarzu

.................................................................,

mur...............,

kondygnacja ...................., nr ............................ .
Pełnomocnictwo uprawnia do wykonywania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przedmiotowym grobem
i obejmuje w szczególności:
 prawo przeniesienia pełnomocnictwa na inną osobę*,
 rozporządzanie grobem w zakresie organizowanych pochowań*,
 zrzeczenie się praw do dysponowania grobem na rzecz osób trzecich*
 odbioru ewentualnych należności pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych*.
Pełnomocnik może być / nie może być* drugą stroną czynności prawnej.
Umocowani pełnomocnicy mogą / nie mogą* działać samodzielnie.
Powyższe pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania. Ponadto wygasa z chwilą śmierci mocodawcy
lub pełnomocnika.
Nr akt grobu ..........................................

.............................................................
Podpis pracownika ZCK
POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
NA PODSTAWIE WW. DOWODU TOŻSAMOŚCI DYSPONENTA
* niepotrzebne skreślić

.............................................................
Czytelny
.............................................................
Podpis dysponenta
Czytelny podpis mocodawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 6
Kraków, dn. .................................

Nr akt ..................................
Dyspozycje/zmiana dyspozycji z dnia ……..………………...*

Ja niżej podpisany(a) ...........................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
zamieszkały(a)

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

legitymujący(a)

się

dowodem

osobistym

/

paszportem 

nr

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

nr PESEL.............................................. nr telefonu kontaktowego ………..………………korzystając z prawa do dysponowania:
-

stałym grobem ziemnym / grobem murowanym* zlokalizowanym na Cmentarzu ............................................................,
na kwaterze/pasie*..............., rząd ....................., grób nr ................................,*

-

niszą

urnową

zlokalizowaną

na

Cmentarzu

...................................................................,

mur...............,

kondygnacja ...................., nr ............................*
1) na wypadek mojej śmierci wyznaczam na dysponenta(ów) grobu:
-

Pan/Pani ............................................................. imiona rodziców........................................................................................
ur. dnia .................................... zam. ......................................................................................................................................

-

Pan/Pani ............................................................. imiona rodziców........................................................................................
ur. dnia .................................... zam. .....................................................................................................................................

2) wyrażam zgodę na pochowanie w przedmiotowym grobie następujących osób:
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Imiona rodziców

Zmiana pkt 2 dyspozycji (prawa do pochowania) wymaga pisemnej zgody osób, którym prawo to zostanie cofnięte.
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

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

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

Podpis pracownika ZCK

Czytelny podpis dysponenta

POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
NA PODSTAWIE WW. DOWODU TOŻSAMOŚCI DYSPONENTA
* niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 7

Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie prac kamieniarskich obejmujących postawienie, ponowny montaż,
remont, wymianę* nagrobka/nawierzchni*, pogłębienie części podziemnej grobu murowanego* zlokalizowanego
na

Cmentarzu

…….........................................,

na

kwaterze/pasie*.................,

rząd

.....................,

grób nr ............................, w którym pochowani są:
1) imię i nazwisko oraz rok pochowania ..........................................................................................................
2) imię i nazwisko oraz rok pochowania ..........................................................................................................
3) imię i nazwisko oraz rok pochowania ..........................................................................................................

Nr akt grobu ..........................................
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

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

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

Podpis i pieczątka

Czytelny podpis wnioskodawcy

właściciela zakładu kamieniarskiego


niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług kamieniarskich oraz dla potrzeb realizacji usług statutowych
i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 8
Kraków, dn. ..................................
P ełn omo cn ict w o dl a w ykon aw c y r obót bu dow lano - mont aż ow yc h

Ja niżej podpisany(a) ..................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
zamieszkały(a) ….........................................................................................................................................................
nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………..
udzielam Panu / Pani ...……….…………………………...…………….........................................................................
właścicielowi

firmy

wykonującej

prace

budowlano-montażowe

(konserwatorskie)

o

nazwie

…………………………………………………………………………………………………………………………...…..……
pełnomocnictwa do załatwiania w moim imieniu i na moją rzecz czynności formalno-prawnych w Zarządzie
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie związanych z realizacją zakresu prac kamieniarskich (ustalonym przez
strony) i dotyczącym:
-

grobu ziemnego / murowanego* zlokalizowanego na Cmentarzu ................................................................,
na kwaterze........................................................, rząd ..............................................., grób nr ............................

-

niszy

urnowej

zlokalizowanej

na

Cmentarzu

...............................................................................,

mur............................., kondygnacja ..............................., nr .........................
oraz do uiszczenia opłat i odbioru faktur VAT *
Zakres prac kamieniarskich:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr akt grobu ..........................................

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

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

Podpis i pieczątka

Czytelny podpis mocodawcy

przyjmującego pełnomocnictwo


niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług kamieniarskich oraz dla potrzeb realizacji usług statutowych
i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 9
Kraków, dn. .................................
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Ja niżej podpisany(a) ...........................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
zamieszkały(a)
legitymujący(a)

............................................................................................................................................................
się

dowodem

osobistym

/

paszportem*

nr

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

nr PESEL ...........................................................................................................................................................................
będąc

dysponentem

stałego

grobu

ziemnego

/

grobu

murowanego*

zlokalizowanego

na

Cmentarzu

................................................................, na kwaterze ......................, rząd ......................., grób nr ............................... *
będąc dysponentem niszy urnowej zlokalizowanej na Cmentarzu ............................................, mur..............., kondygnacja
...................., nr ............................* ,
przekazuję

prawo

do

dysponowania

przedmiotowym

grobem

/

niszą*

na

rzecz

Pana/Pani

.....................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
zamieszkałego(łej)
legitymującego(cej)

......................................................................................................................................................
się

dowodem

osobistym/paszportem*

nr

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

nr PESEL ...........................................................................................................................................................................
Z ww. osobą nie jestem / jestem* spokrewniony w stopniu .............................................................................. .
W załączeniu przekazuję następujące dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa:
1/. ...........................................................................................
2/.............................................................................................
Oświadczam, iż nie są mi znani inni dysponenci grobu. Jednocześnie rezygnuję / nie rezygnuję* z przysługującego mi
prawa do pochowania w przedmiotowym grobie. Zobowiązuję / nie zobowiązuję* do zachowania napisów nagrobnych
osób pochowanych w przedmiotowym grobie.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Nr akt grobu ..........................................
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

.............................................................
Podpis pracownika ZCK

.............................................................
.............................................................
Czytelny Podpis dysponenta
Czytelny podpis dysponenta

POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
NA PODSTAWIE WW. DOWODU TOŻSAMOŚCI DYSPONENTA



niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 10
Kraków, dn. ..................................

........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

Będąc

dysponentem

grobu

ziemnego

/

murowanego*

zlokalizowanego

na

Cmentarzu

......................................................................., na kwaterze......................., rząd ........................., grób nr .........................
proszę o rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za nienaruszalność grobu ziemnego czasowego / użytkowanie gruntu
pod grób murowany. Jednocześnie oświadczam, iż uzyskuję dochody miesięczne z tytułu emerytury / renty / zasiłku dla
bezrobotnych / wynagrodzenia * o łącznej wysokości: .......................................................................................................... .
We wspólnym gospodarstwie domowym ze mną pozostają następujące osoby:
Stopień pokrewieństwa

Wiek

Źródło dochodów

Wysokość dochodów

Nadto pragnę dodać, iż:.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1/ .........................................................................................
2/ .........................................................................................
3/ .................................................................................


niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 11

Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

Proszę o uregulowanie stanu prawnego:
-

stałego grobu ziemnego / grobu murowanego zlokalizowanego na Cmentarzu ………………………………..
.....................................na kwaterze/pasie*........................., rząd......................., grób nr ....................................

-

niszy urnowej zlokalizowanej na Cmentarzu ......................................................................................................,
mur..............., kondygnacja ...................., nr .................* ,

zgodnie z postanowieniem sądu o nabyciu spadku ewentualnie notarialnym poświadczeniem dziedziczenia
/ wyrokiem sądu / dyspozycją / umową cywilnoprawną*.
Ostatnim dysponentem przedmiotowego grobu / niszy urnowej* był .........................................................................
(Imię i nazwisko)
Nr akt grobu ..........................................
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK – 12
Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Proszę o wyjaśnienie stanu prawnego:
-

stałego grobu ziemnego / grobu murowanego zlokalizowanego na Cmentarzu ………………………………..
.....................................na kwaterze/pasie*........................., rząd......................., grób nr ....................................

-

niszy urnowej zlokalizowanej na Cmentarzu ......................................................................................................,
mur..............., kondygnacja ...................., nr .................* ,

w którym(ej) pochowani są:
1) imię i nazwisko oraz rok pochowania ..........................................................................................................
stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy .........................................................................................
2) imię i nazwisko oraz rok pochowania ..........................................................................................................
stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy .........................................................................................
3) imię i nazwisko oraz rok pochowania ..........................................................................................................
stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy .........................................................................................
Nr akt grobu ..........................................
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 13
Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................................................................ ,
(Imię i nazwisko)
urodzony(a) dnia .................................................imiona rodziców .............................................................................
zamieszkały(a) ...........................................................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym / paszportem  nr ........................................................................................
nr PESEL ..............................................................
rezygnuję z prawa do pochowania w stałym grobie ziemnym / grobie murowanym* zlokalizowanym na
Cmentarzu

................................................................,

na kwaterze/pasie

...............,

rząd

.....................,

grób nr ............................ .
rezygnuję z prawa do pochowania, w niszy urnowej zlokalizowanej na Cmentarzu ..........................................,
mur..............., kondygnacja ...................., nr ............................ .*
Nr akt grobu ..........................................

.............................................................
Podpis pracownika ZCK
POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
NA PODSTAWIE WW. DOWODU TOŻSAMOŚCI WNIOSKODAWCY



niepotrzebne skreślić

.............................................................
Czytelny
.............................................................
Podpis dysponenta
Czytelny podpis wnioskodawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK – 14

Kraków, dn. ………………..……

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji/prac grabarskich wewnątrz grobu* murowanego/ziemnego,
katakumby / niszy urnowej* nw. zmarłych:
1)

imię, nazwisko, rok pochowania oraz stopień pokrewieństwa wnioskodawcy do pochowanej/go w grobie

2)

..............................................................................................................................................................................
imię, nazwisko, rok pochowania oraz stopień pokrewieństwa wnioskodawcy do pochowanej/go w grobie
...............................................................................................................................................................................

Lokalizacja grobu: Cmentarz ......................................................., kwatera/pas/mur* .............................................,

rząd/kondygnacja* ....................., grób/nisza* nr ............................ . Nr akt grobu ……………………………………….
Powyższe czynności przeprowadza się w celu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(uzasadnienie wraz z podaniem miejsca docelowego pochowania po ekshumacji)
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

Załączniki:
Zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgoda dysponenta grobu, oświadczenie wnioskodawcy lub pozostałych
członków rodziny zmarłego o braku sprzeciwu do przeprowadzenia ww. czynności

-

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

-

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

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy


niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedur ekshumacyjnych oraz usług statutowych i niezbędnych
w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK – 15
Kraków, dn. ........……

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o treści art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600), który stanowi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Biorąc powyższe pod
uwagę, na mój wniosek, w oparciu o art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz. 1257 ze zm.), który stanowi: „Jeżeli przepis prawa nie wymaga
urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu
administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem
odpowiedzialności za fałszywe zeznania”, składam oświadczenie następującej treści:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................
Podpis pracownika ZCK
POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
NA PODSTAWIE WW. DOWODU TOŻSAMOŚCI
SKŁADAJACEGO OSWIADCZENIE

.............................................................
Czytelny
.............................................................
Podpis dysponenta
Czytelny podpis składającego oświadczenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia wniosku, wymagającego złożenia oświadczenia. Konsekwencją
niepodania

adresu (gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie

wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 16
Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Proszę o zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie ziemnym / murowanym* zlokalizowanym
na Cmentarzu …......................................., kwatera/pas*..............., rząd ....................., grób nr ............................,
w którym pochowani są:
1) imię i nazwisko oraz rok pochowania ..........................................................................................................
2) imię i nazwisko oraz rok pochowania ..........................................................................................................
Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr akt grobu ..........................................
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedur związanych z montażem odbojnika oraz usług
statutowych i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 17
Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Proszę o przekazanie moich danych osobowych tj. ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
dysponentowi/organizatorowi pochowania zmarłej/go* …………………………………………………..……………...
pochowanej/go w grobie ziemnym / murowanym* zlokalizowanym na Cmentarzu ……........................................,
kwatera/pas*......................., rząd ............................, grób nr ................................
w celu: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr akt grobu ..........................................

.............................................................
Podpis pracownika ZCK
POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU
NA PODSTAWIE WW. DOWODU TOŻSAMOŚCI WNIOSKODAWCY

* niepotrzebne skreślić

.............................................................
Czytelny
.............................................................
Podpis dysponenta

Czytelny podpis wnioskodawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 18

Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

Proszę o wyrażenie zgody na dodatkowe zajęcie gruntu pod wylewkę / rabatkę / ławkę* przy grobie
ziemnym

/

murowanym*

zlokalizowanym

na

Cmentarzu

...................................................................,

kwater/pas*............................., rząd ....................., grób nr ............................, w którym pochowani są:
1) imię i nazwisko oraz rok pochowania .....................................................................................................
2) imię i nazwisko oraz rok pochowania.......................................................................................................
2

Łączna powierzchni dodatkowo zajętego gruntu w m ……………………………………………………………………..
oraz jej usytuowanie – zgodnie z zapisem w procedurze.
Nr akt grobu ..........................................
Odpowiedź na pismo proszę przesłać pocztą* / odbiorę osobiście**

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
** W przypadku braku odbioru odpowiedzi na pismo w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia druku, pismo zostanie wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 19
Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

Proszę o wykonanie odkrywki dendrologicznej w celu jednoznacznego stwierdzenia czy grób ziemny
zlokalizowany na Cmentarzu ……………………………….., kwatera/pas*…………………………………,
rząd …………………………………, nr grobu ………………………………………będący w mojej dyspozycji, może
być użyty do pochowania/budowy w tym miejscu grobu murowanego/wykonania ekshumacji*.
Mam świadomość, że w razie negatywnego wyniku odkrywki, wniesiona z tego tytułu opłata nie podlega
zwrotowi.

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedur związanych z wykonaniem odkrywki dendrologicznej
oraz usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

DRUK - 20
Kraków, dn. ..................................

........................................................
........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
Adres i nr telefonu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

Zwracam się w wnioskiem o przydział grobu ziemnego na Cmentarzu ………………………………..

do

pochowania

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

zmarłej/go w dniu ………………………………………………….
Oświadczam jednocześnie, że zastałam/em poinformowana/y o pozostawieniu szczątków osoby/osób
zmarłej/zmarłych pochowanych uprzednio w przydzielonym grobie ziemnym na podstawie przepisu

§ 9 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami
ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) i nie sprzeciwiam się powyższym czynnościom
mającym być wykonanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

.............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1/ karta zgonu *
2/ świadectwo kremacji (zezwolenie na kremację)*
3/ .............................................................................................

*właściwe zakreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur
zewnętrznych ZCK .

3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;
e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1)

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie;
Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku
stanowi Pani/Pana

dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Panią/Pana

w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5.

Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych.

9.

Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania

adresu (gdy nie

ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

