DRUK - 8
Kraków, dn. …………………………

Pełnomocnictwo dla wykonawcy robót budowlano-montażowych
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 .......................................

..........................................................
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu gospodarczego i pieczęć

* niepotrzebne skreślić

...................................................
Czytelny podpis mocodawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach.
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:
a.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

z siedzibą ul. Rakowicka 26,

31-510 Kraków.
b.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur ZCK, podjęcia działań przed
zawarciem umowy lub jej wykonania.

c.
2.

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

Podstawę prawną przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą
przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; wykonywaniem zadań realizowanych w interesie
publicznym art. 6 ust.1 lit. e) oraz w związku z wykonywaniem umowy, które Pani/Pan jest stroną, a także na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną
przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku stanowi Pani/Pana dobrowolna zgoda potwierdzona
podpisem.

3.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZCK przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZCK.

4.

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

5.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres wynikający
z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 164 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.

6.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie wyrażonej zgody),
a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu (w przypadku przyczyny związanej ze
szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Państwa danych.

7.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

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

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa.
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

