
 

 

 

Miejscowość i data: ……………………………………… 

 

Imię, nazwisko, adres: 

…………………………………………………. 

………………………………………………... 

………………………………………………… 

PEŁNOMOCNICTWO – ZLECENIE 

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …………………………………………………… , stopniem pokrewieństwa w 

stosunku do osoby zmarłej …………………………. , legitymujący/a się dowodem osobistym lub paszportem 

o numerze: ……………….. , oraz numerze PESEL ……………………………… 

Upoważniam Pana :  

Leszek Piechota / pesel 55051802316 / nr dowodu osobistego ATR 694593, 

reprezentującego Firmę PIECHOTA z siedzibą pod adresem: ul. Czereśniowa 1 , PL 67-400 Wschowa, 

do załatwienia wszelkich formalności (sporządzenie, podpisanie, złożenie, odbiór) w moim imieniu 

następujących dokumentów: 

1. Akt zgonu 

2. Karta zgonu 

3. Akt małżeństwa 

4. Akt urodzenia 

5. Urzędowe zezwolenia na przewóz osoby zmarłej 

oraz odbiorem zwłok: 

Imię (imiona) i nazwisko osoby zmarłej: ………………………………………………………………………………….. 

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

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

a także transportem zwłok: 

z ………………………………………………………………. do ………………………………………………………………………… 

 

                                                  podpis wnioskodawcy : ………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA FIRMY PIECHOTA. 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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) – w 

dalszej treści jako „Rozporządzenie”, uprzejmie informujemy, iż przysługują Panu/i stosowne uprawnienia związane z 

przetwarzaniem przez Firmę „PIECHOTA” Leszek Piechota z/s we Wschowie (dalej jako: Firma PIECHOTA) danych osobowych 

udostępnianych przez Pana/Panią (dalej jako „udostępnione dane”) jako klienta Firmy PIECHOTA.  

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia przedstawiamy informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez Firmę 

„PIECHOTA” udostępnianych danych.  

 

1. Administratorem udostępnionych danych jest Firma PIECHOTA Leszek Piechota z siedzibą we Wschowie, ul. Czereśniowa 1, 

67-400 Wschowa; kontakt: tel. 65 540 73 73, e-mail: biuro@firma-piechota.pl.  

 

2. Przedstawicielem Administratora jest Właściciel Leszek Piechota, z którym można się kontaktować telefonicznie 65 601 591 

203 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@firma-piechota.pl.  

 

3. Firma PIECHOTA przetwarza udostępnione dane w następujących celach:  

a) realizacji zleceń z zakresu świadczenia usług pogrzebowych i międzynarodowego transportu zmarłych;  

b)dokonywania czynności prawnych w zakresie ustaw regulujących wymogi dla firm świadczących usługi pogrzebowe i 

międzynarodowy transport zmarłych (ustawa z dn.31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z 7grudnia 2001r w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z 27 grudnia 2007r. w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich);  

c) zachowania sprawnej i niezakłóconej działalności Firmy PIECHOTA w zakresie obiegu dokumentów dotyczących realizacji 

zleceń usług pogrzebowych oraz międzynarodowego transportu zmarłych.  

 

4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych w celach podanych w punkcie 3, dane te mogą być przekazywane innym 

a) odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami mogą być:  

podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa (w tym sądy powszechne i organy 

skarbowe); 

b) podmioty, które przetwarzają udostępnione dane w imieniu Firmy PIECHOTA  na podstawie zawartych umów i pełnomocnictw 

(w szczególności: Starostwa Powiatowe, Urzędy Miasta, Konsulaty Generalne, Zakłady pogrzebowe, Administracje Cmentarzy, 

Szpitale). 

 

5. Udostępinone dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania. 

 

6. Ze względu na przetwarzanie przez Firmę PIECHOTA udostępnionych danych przysługuje Panu/i w granicach określonych 

przepisami w/w Rozporządzenia oraz obowiązującego prawa polskiego: 

a)prawo do żądania dostępu do treści danych; 

b)prawo do sprostowania danych; 

c)prawo do usunięcia danych;  

d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f)prawo do przenoszenia danych; 

 

7.W wypadkach uznania, że przetwarzanie przez Firmę PIECHOTA udostępnionych danych może naruszyć przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 

8.Informacje stanowiące udostępnione dane wykorzystywane są przez Firmę PIECHOTA ze względu na istniejące wymogi 

ustawowe. Oznacza to, że ma Pan/i obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (tj. zgodnego z 

prawem) wykonywania czynności wynikających z zawartych umów i pełnomocnictw. Odmowa przekazania Firmie PIECHOTA tych 

informacji uniemożliwia realizację zlecenia. 

 

9.Przetwarzane dane osobowe są adekwatne , stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne ze względu na cele, dla 

których są przetwarzane. 

 

Przyjmuję do wiadomości przedstawione powyżej informacje i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. 

 

                                                                                                                             Podpis Klienta: ……………………………………………………………… 
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