
…………………………..
(miejscowość, data)

………………………………..
(imię /(imiona) i nazwisko)

………………………………..
(kod pocztowy — adres zamieszkania)

………………………………..
(numer PESEL i miejsce urodzenia)

PEŁNOMOCNICTWO

Stosownie do art. 32 i art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. 2020.256.t.j) udzielam pełnomocnictwa:

………………………… …………………………
  (nazwisko i imię, numer PESEL) (* stopień pokrewieństwa)

…………………………………………………………………………………………………..
(dokładny adres)

do występowania w moim imieniu i na moją rzecz w sprawie …………………………………….....

 ……………………………………………………………………………………………………..............

…………………………..
(własnoręczny podpis)

* Pełnomocnictwo udzielone członkom najbliższej rodziny – małżonkowi, wstępnym (ojciec, matka, dziadkowie), 
rodzeństwu oraz zstępnym (dzieci, wnuki) zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Składając pełnomocnictwo, pełnomocnik uiszcza opłatę skarbową w wysokości 17 zł na bankowy rachunek Urzędu Miasta
: nr konta PKO Bank Polski 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 (podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej Dz.U. 2019.1000 ze zm.).

Zgodnie z  art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016r.  W sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/

WE (ogólen rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Informujemy, że:

1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1,

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

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

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,

6. każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania,

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe – na mocy art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(Dz.U.2019. 1473 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na

przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.2007. 249.1866).


