ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 20/2020 Z DNIA 8 MAJA 2020 R.
DYREKTORA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Kraków, dn. ………………………….
...............................................................
Imię i nazwisko
...............................................................
Nazwisko rodowe
...............................................................
Pesel
...............................................................
Adres
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

OŚWIADCZENIE
składane w trakcie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
(Dz. U. poz. 491, 522, 531) w warunkach konieczności minimalizowania ryzyka
związanego z rozprzestrzenieniem koronawirusa Sars-Cov-2 i brakiem osobistego
stawiennictwa w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
Ja niżej podpisany/a, poinformowany/a i pouczony/a o treści następujących przepisów:
1/ art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1950 ze zm.), który stanowi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 8.”
2/ art. 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950
ze zm. ) który stanowi:
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego
dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem,
niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa
określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
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W dniu ……………………………………….…. składam oświadczenie /dyspozycje na wypadek mojej śmierci
o następującej treści:
Ja niżej podpisany(a)
..........................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
zamieszkały(a)...................................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem nr ..................................................................
nr PESEL................................................. nr telefonu kontaktowego ……..………………….………………...٭
e-mail…………………….………………………………………………٭korzystając

z

prawa

do

dysponowania:

grobem ziemnym / grobem murowanym, zlokalizowanym na Cmentarzu .......................................,
na kwaterze/pasie**............................, rząd .............................., grób nr .................................,* *
-

niszą

urnową

zlokalizowaną

na

Cmentarzu

...................................................................,

mur......................, kondygnacja ........................, nr ............................* *

1) na wypadek mojej śmierci wyznaczam na dysponenta(ów) grobu:
l.p

Imię i nazwisko

Imiona rodziców

Data
urodzenia

Miejsce
zamieszkania
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2) wyrażam zgodę na pochowanie w przedmiotowym grobie następujących osób:

l.p

Imię i nazwisko

Imiona rodziców

Data
urodzenia

Miejsce
zamieszkania

Zmiana pkt 2 dyspozycji (prawa do pochowania) wymaga pisemnej zgody osób,
którym prawo to zostanie cofnięte.

……………………………………………………………………….
Data, miejscowość i czytelny podpis dysponenta

*dane dodatkowe nieobowiązkowe -podane dobrowolnie
**niepotrzebne skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym
celu procedur zewnętrznych ZCK .
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26,
31-510 Kraków; e-mail: iod@zck-krakow.pl.
4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
a) art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992 r.
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie; Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438);
b) Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty
elektronicznej oraz wizerunku stanowi Pani/Pana dobrowolna zgoda potwierdzona podpisem,
która może zostać odwołana przez Panią/Pana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6
ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
5. Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.
9. Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia wniosku, wymagającego złożenia
oświadczenia. Konsekwencją niepodania adresu (gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na
podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11. Administrator nie przewiduje profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie
zrozumiała.

.............................................................
Czytelny podpis

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dobrowolnie
w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku przez Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

.............................................................
Czytelny podpis

