……………………………
(miejscowość, data)

………………………………..
………………………………..
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

………………………………..
………………………………..
(adres zamieszkania/adres siedziby)

………………………………..
………………………………..
(nr telefonu, e-mail, PESEL/NIP)

WÓJT GMINY BIESIEKIERZ
76-039 BIESIEKIERZ 103
WNIOSEK
o zgodę na wjazd na teren cmentarza komunalnego
w Biesiekierzu/Parnowie*
Wnoszę o wyrażenie zgody na wjazd pojazdem …………………………… o nr rejestracyjnym
……………….. w celu ……………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………….
w dniu ……………………………….o godz. ……………
Imię i nazwisko osoby zmarłej: ………………………………..……………………………………………………...
kwatera …………. rząd………… miejsce………
Dane zlecającego wykonywanie robót: ………………………………..………………………………..
………………………………..………………………………..………………………………..
………………………………..………………………………..…………
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

Dane osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace: ………………………………..………………………………..
………………………………..…………………….…………..………………………………..
………………………………..………………………………………….
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

Oświadczam, iż wnioskowane prace uzgodniłem z administratorem cmentarza i ponoszę wszelką
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w miejscu budowy, posiadam stosowne uprawnienia do
wykonywania w/w robót oraz zapoznałem/am się z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych
Gminy Biesiekierz.

………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz.
z 04.05.2016 r. UE L119, s. 1 do 88), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76-039 Biesiekierz 103, e-mail: gstik@biesiekierz.eu; +48 94 318 09 47, w imieniu
której działa Kierownik GSTIK, dalej jako Administrator; Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Florek, e-mail: iod@biesiekierz.eu ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: niezbędnym do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) wynikających z przepisów prawa (ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych) i wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres niezbędny do ich przyznania oraz przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, a po
tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na BIP i/lub na tablicach informacyjnych Administratora, w tym z informacja o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz o prawie dostępu do treści danych i prawie do ich poprawiania.
Oświadczam, że podane dane osobowe są one zgodne z prawdą.

………………………………………………………………………
(podpis)

