WNIOSEK
O POSTAWIENIE NAGBOBKA LUB DOKONANIE REMONTU
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W SĘDZISZOWIE MŁP.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp.
Wnioskodawca ……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dysponenta grobu)

……………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

Umiejscowienie nagrobka…………………………..
(kwatera)

……………………………
(nr grobu)

Imię i nazwisko osoby zmarłej…………………………………………………………………………..
Charakterystyka grobu ...........…………………………………………………………………...............
Wykonawca usługi………………………………………………………………………………………..
(nazwa firmy, NIP, adres, telefon)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymiarami nagrobków obowiązujących na Cmentarzu
Komunalnym w Sędziszowie Młp.

………………………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Oświadczenie
W związku z przeprowadzanym remontem / budową nagrobka lub
grobowca oświadczam że, porozumiałem/am się z rodzicami, rodzeństwem
i rodzina wyraża na to zgodę.

………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

I.

ZASADY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim adres: 39-120 Sędziszów Małopolski ulica 3 Maja 11, numer telefonu
17 2216769, adres e-mail: pgkim_s@wp.pl Pod tym samym numerem telefonu i adresem e-mail można
skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania czynności związanych z postawieniem
lub remontem nagrobka na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp., wypełnieniem obowiązków prawnych
związanych z administrowaniem cmentarzem, ustaleniem, zabezpieczeniem, dochodzeniem praw lub obroną
przed roszczeniami. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
powyższych celów przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych lub wycofania zgody na
przetwarzanie danych będzie brak możliwości realizacji zleconych usług bądź brak możliwości podjęcia
wnioskowanych działań.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do żądania usunięcia danych,
do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania danych.
Żądanie zmiany zakresu przetwarzanych danych, wniesienie sprzeciwu i/lub cofnięcie zgody na przetwarzanie
danych, może nastąpić w dowolnej formie, listownie lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail:
pgkim_s@wp.pl
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym przekażemy dane zgodnie z obowiązującym prawem.
Są to nasi zaufani partnerzy przetwarzający dane na nasze zlecenie np. biura księgowe, kancelarie prawne,
firmy informatyczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.
organy państwa, sądy, organy administracji publicznej, organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku,
gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

II.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w celu
wykonania czynności związanych z postawieniem lub remontem nagrobka na cmentarzu komunalnym
w Sędziszowie Młp., wypełnieniem obowiązków prawnych związanych z administrowaniem cmentarzem,
ustaleniem, zabezpieczeniem, dochodzeniem praw lub obroną przed roszczeniami.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałam (-em) się z treścią informacji zamieszczonej w pkt I powyżej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich sprostowania,
wniesienia sprzeciwu oraz prawie wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

…………………………………………
data i podpis klienta

