
           .............................................., dnia  ................................................  
                                                                                   miejscowość   
................................................................................. 

Imię i nazwisko  

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

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

Adres  
Do Zarządcy 

Cmentarza 

 w Nawojowej Górze  
..................................................................................  

Telefon 
 

  

WNIOSEK O PRZEKAZANIE PRAWA DO DYSPONOWANIA GROBEM 

  

 
Ja niżej podpisany(a) 

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

(Imię i nazwisko)  

zamieszkały(a) 

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

legitymujący(a) się dowodem osobistym / paszportem*  seria i nr.................................................................... 

 będąc dysponentem grobu ziemnego/ grobowca* zlokalizowanego na Cmentarzu Komunalnym w 

Nawojowej Górze, sektor  ......................, rząd ......................., miejsce ...............................  

 będąc dysponentem niszy urnowej zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Nawojowej Górze 

strona: lewa/prawa,  rząd .........................nr .................... ,  

przekazuję prawo do dysponowania przedmiotowym grobem / niszą*   

na rzecz Pana/Pani 

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

(Imię i nazwisko)                                            

zamieszkałego(łej).............................................................................................................................................  

legitymujący(a) się dowodem osobistym / paszportem*  seria i nr................................................................... 

Z ww. osobą nie jestem / jestem* spokrewniony w stopniu..............................................................................  

Oświadczam, iż nie są mi znani inni dysponenci grobu. Jednocześnie rezygnuję / nie rezygnuję* z 

przysługującego mi prawa do pochowania w przedmiotowym grobie.  

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

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

      czytelny podpis składającego wniosek 



KLAUZULA INFORMACYJNA:  
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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), zwany dalej RODO :  
1) Zleceniodawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zlecenia oraz które udostępnił Zleceniobiorcy.  
2) Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zlecenia oraz które udostępnił Zamawiającemu.  
  
Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informują, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krzeszowicach, pl. Franciszka Kulczyckiego 1.  
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  
walmarbhp@onet.pl  
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z komunikacją pomiędzy nami a Panią/Panem na podstawie wyrażonej zgody. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia 

zgody.  
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:   
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów  
IT,  
2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
7. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami. Dane udostępnione przez 

Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

8 . Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

  

 

………………………………………………………………… 
czytelny podpis 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

Oświadczenie nowego dysponenta 

Wyrażam zgodę na przyjęcie prawa do dysponowania grobem/niszą* i jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy/a o prawie blisko spokrewnionych osób o decydowaniu o pochówku w tym grobie oraz iż opiekun 

grobu zobowiązany jest utrzymywać grób i jego otoczenie w należytym stanie.  

 

………………………………………………………………… 
data i czytelny podpis 

 


