
 

Anna Kowalska        Żnin, dnia 19.06.2019 r. 

/nazwisko i imię wnioskodawcy/                  

 

Ul. Krótka 5, 88-400 Żnin 

/adres zamieszkania/adres firmy 

 

matka 

telefon /stopień pokrewieństwa ze zmarłym 

 

AWC 67 888 

Seria i nr dokumentu tożsamości    Starosta Żniński   

       ul. Potockiego 1 

        88 – 400 Żnin 

 

 

Wniosek 
O wydanie pozwolenia na sprowadzenie do Rzeczypospolitej Polskiej zwłok /szczątków ludzkich/ urny                

z prochami/* z zagranicy. 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie pozwolenia na sprowadzenie z : /podać nazwę kraju i miejscowości/          

Niemiec, Berlin 

zwłok /szczątków ludzkich/urny z prochami/* następującej osoby : 

 

Imię i nazwisko zmarłego:              Nazwisko rodowe: 

Jolanta Kowalska               Kowalska 

 

Data i miejsce urodzenia zmarłego 25.06.1985 r., Żnin 

 

Data i miejsce zgonu 20.04.2012 r., Berlin, Niemcy 

Ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce osoby zmarłej: ul. Krótka 5, Żnin 

 

Nr aktu zgonu 5/2012 stan cywilny: panna 

 

Przyczyna zgonu: Wypadek drogowy 

 

Miejsce planowanego pochowania /miejscowość i cmentarz/ : Żnin, cmentarz Parafialny p.w. Św. Floriana 

 

 

Osoba /Firma odpowiedzialna za sprowadzenie i transport zwłok /nazwisko, nazwa i adres/ : Firma X,             

88 – 400 Żnin, ul. Roosvelta 5 

 

Rodzaj i nr rej. środka transportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: samochód specjalistycznym – 

Karawan Pogrzebowy Mercedes VITO nr rej. ………………. 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
Załączniki: 

1. akt zgonu lub inny dokument urzędowy określający jasno przyczynę zgonu, ewentualnie inny dokument 

urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

2. pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane). 

3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagane) – 17 zł. Gmina Żnin,           

ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, Numer konta: Bank Spółdzielczy "PAŁUKI" w Żninie numer 47 8181 0000 

0001 2742 2000 0038    

 

 

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

          /podpis wnioskodawcy/ 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

z 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 

(Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 30 

31 100, email: powiat@znin.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji na sprowadzenie 

zwłok/szczątków ludzkich/urny z prochamix  z zagranicy, jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia             

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie 

wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż 

wynikające z przepisów prawa, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Państwa 

sprawach w Urzędzie. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                     

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych (Kat. A).  

W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż 

wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania. 

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,       

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

e) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), przysługuje Państwu prawo 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,                        

z obowiązującym prawem. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

8. Podanie przez Państwa danych w przypadku zgody jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie, 

będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

Odbiorcami Państwa danych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub  działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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