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wersja z dnia 09.03.2022 r.

Ruda Śląska, dnia .......................................

.....................................................................
Wnioskodawca (imię lub imiona, nazwisko )

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

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

plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

.....................................................................
Adres
....................................................................
*Telefon

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich
z zagranicy w celu ich pochowania
Dane osoby zmarłej.
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe osoby zmarłej

2.

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………

3.

Ostatnie miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………

4.

Data i miejsce zgonu: …………………………………………………………………………………………………………………

Informacje o przewozie.
5.

Miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informacja o pochówku:
7. Miejsce pochówku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
podpis wnioskodawcy

*numer telefonu podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie załatwienia sprawy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona została na odwrocie wniosku

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
Załączniki:
- przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon,
- przetłumaczony na język polski dokument urzędowy stwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek
choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy –
w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym
stwierdzającym zgon.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
iod@ruda-sl.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu załatwiania wniosku o wydanie
pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 14 ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok
i szczątków ludzkich oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona zgoda w zakresie przetwarzania
numeru telefonu w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta.
4) Odbiorca danych osobowych mogą być: Państwowe Inspekcje Sanitarne, podmioty uprawnione do
obsługi doręczeń, podmioty z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług
serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miasta systemów informatycznych.
5) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane
zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych wieczyście.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie nr telefonu ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej
wycofania.
8) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych, za wyjątkiem nr telefonu, jest wymogiem ustawowym,
w przypadku niepodania tych danych nie będzie możliwe wydanie pozwolenia na prowadzenie zwłok
lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania.
Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania moich danych osobowych.

……………………………………………
(czytelny podpis)

