
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 6/2020 

Dyrektora MZD w Tomaszowie Lub. 

z dnia 31 marca 2020 roku 

 

Nazwa i dane adresowe firmy    Tomaszów Lubelski, dnia ……………………..…….… 

……………………………………………………… 

………………….………………………………..… 

………………………………………………….….. 

……………………………………………………... 

Wniosek 

 Składam wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie na Cmentarzu Komunalnym w 

Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej Nr 51 n/w prac: 

a) budowlanych polegających na: 
- budowie grobu (wymienić jakiego) ………………………………………………………………………………………..…………. 
….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- pogłębieniu grobu (wymienić jakiego)…………………………. o ………………………. pokład(y) 
- posadowieniu nagrobka 
- przygotowaniu grobu do pochówku 
- innych (wymienić jakie) …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) remontowych i związanych z otoczeniem grobu: 
- naprawa grobu 
- naprawa nagrobka 
- wykonanie napisów na nagrobku 
- wykonanie lub remont opaski 
- ustawienie ławki 
- inne związane z otoczeniem grobu (wymienić jakie) …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Wyżej wymienione prace wykonuję na zlecenie Nazwisko ………………………………………………, 

Imię …………………………………..………., adres zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, 
miejscowość) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
który jest dysponentem: miejsca grzebalnego Nr ………………………. Sektor ………………………. / grobu Nr 
…………………….. Sektor ………………….. * 

Powyższe prace planuję wykonać w dniu (dniach) ……………………………………………..…………………… 

 
Podpis upoważnionego  

przedstawiciela firmy: 

 
……………………………………………… 

……………………………………………… 

Załączniki: 
1. Oświadczenie zlecającego o prawie do dysponowania miejscem grzebalnym, grobem. 
2. Kserokopia zlecenia na wykonanie prac. 

*niepotrzebne skreślić         verte 

 

 



KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 

Dane Pani/Pana w Miejskim Zarządzie Dróg w Tomaszowie Lubelskim 

są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO 
 

Na podstawie art.13. ust.1 i 2 oraz art. 14 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 

„RODO”), informujemy  

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, ul. Ściegiennego 57,  

22-600 Tomaszów Lubelski. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@tomaszow-lubelski.pl. , tel.: 694 946 319 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 

➢ wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie 

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. do: 

- zarządzania cmentarzem komunalnym, 

- prowadzenia archiwów i ksiąg cmentarnych, 

- wystawiania faktur i dokumentów księgowych i podatkowych. 

Powyższe zadania wynikają z Przepisów Ustawy z dnia 31 stycznie 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i 

aktów wykonawczych do Ustaw, a także do Uchwały nr XVII/179/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 

28 lutego 2020 r. ustalenia Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, w zakresie utrzymania i 

zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej 51. 

➢ podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (wskazanych w pkt. 

3), zawartych umów lub udzielonej zgody. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, 

określony został w jej treści zakres i cel przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Miejskim Zarządem 

Dróg przetwarzają dane dla których Administratorem jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie 

Lubelskim. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie 

przez okres i w zakresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów na podstawie przepisów prawa, zgodnie z 

obowiązującą  Instrukcją kancelaryjną. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

➢ prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,  

➢ prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

➢ prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa któremu podlega Administrator, 

➢ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust.1 lit. 

a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Urząd. 

Przy czym podanie danych jest:  

➢ obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa, 

➢ dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.  

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie 

umowy. 

12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

*profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

mailto:iod@tomaszow-lubelski.pl

