WYPEŁNIA ORGAN
Numer wniosku:
Data wpływu wniosku:

Starosta Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich/ szczątków powstałych ze spopielenia zwłok*
Na podstawie § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków
ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) oraz art. 14 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 912), zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na sprowadzenie:
zwłok/ szczątków ludzkich/ szczątków powstałych ze spopielenia zwłok *

I. DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O WYDANIE ZEZWOLENIA1
1. Imię

2. Nazwisko

3. Adres zamieszkania

4. Numer i seria dokumentu tożsamości

5. Stopień pokrewieństwa

II. DANE OSOBY ZMARŁEJ
6. Imię

7. Nazwisko

8. Nazwisko rodowe
9. Ostatnie miejsce zamieszkania
10. Data urodzenia

11. Miejsce urodzenia

12. Data zgonu

13. Miejsce zgonu

14. Miejsce, z którego zwłoki/ szczątki ludzkie/ szczątki powstałe ze spopielenia zwłok * zostaną przewiezione
15. Miejsce pochówku
16. Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki/ szczątki ludzkie/ szczątki powstałe ze spopielenia zwłok*

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY

III. W ZAŁĄCZENIU (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE):
 akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon osoby, z podaną przyczyną zgonu, przetłumaczony na język polski i uwierzytelniony przez
tłumacza przysięgłego.
 w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu, dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej
wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz.
912) – wymóg dot. również szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
 oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

1

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), wnioskodawcą może być: małżonek,
krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krapkowicki, z siedzibą w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk Małek, Sekretarz
Powiatu, tel. 77 40 74 308,e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl.
3. Odbiorcą danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach oraz organy właściwe określone
ustawami.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a,b,c,e
rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania
danych.
5. Dane osobowe będą przekazywane do innego państwa wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego
prowadzone postępowanie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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)

