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GPS     52.166468 N,   20.763369 E                                                                                                                         

Krematorium Pruszków, ul Południowa 22, 05-804 Pruszków  

NIP 534-144-79-11                                                          

tel. 22 245 30 38,  fax. 22 212 82 07 

krematorium@dpsz.pl  www.dpsz.pl 
 

                                                                                                                                                                            miejscowość, data 

ZEZWOLENIE NA KREMACJĘ 

 

Ja, .................................................................................................... nr pesel: …........................... 

imię i nazwisko osoby udzielającej zezwolenia na kremację 

legitymujący/a się dowodem osobistym: seria i nr: …...................…............. adres zamieszkania: 

ul.: ……………………………….......................................…….... kod pocztowy: ….....….....…....…  

miejscowość: ………………….………........................................ kontakt: ………..….….....…......... 

 
 

udzielam zezwolenie na kremację – spopielenie zwłok (szczątków) osoby zmarłej 

 

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

                                        imiona i nazwisko osoby zmarłej                                     stopień pokrewieństwa (kim jest osoba zlecająca kremację dla osoby zmarłej)                               

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

data urodzenia                           miejsce urodzenia                                          data zgonu                                        miejsce zgonu 

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

                nr aktu zgonu, wydany w dniu, przez USC                                                                                                   

Stwierdzam, że miałem / miałam możliwość identyfikacji zwłok przed kremacją. Oświadczam, iż jest to wyżej wymieniona osoba. Jednocześnie 

stwierdzam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność w związku z udzieleniem zezwolenia na kremację dla Z.U.P. Mariusz Szadkowski, „Krematorium 

w Pruszkowie” przy ul. Południowej 22, a jakiekolwiek w przyszłości powstałe roszczenia członków rodziny mogą być kierowane tylko w stosunku do 

mojej osoby. Oświadczam również, iż wyżej wymieniona osoba, której ciało zostanie poddane kremacji nie posiada rozrusznika serca. 

Zmiany powyższego zezwolenia wymagają potwierdzenia pisemnego. 

Jednocześnie upoważniam Firmę Pogrzebową: 

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

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

do załatwienia w moim imieniu i na mój rachunek formalności związanych z kremacją  w Z.U.P. Mariusz Szadkowski, 

„Krematorium w Pruszkowie”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procedur zwi ązanych z kremacją, 

pogrzebem, oraz korespondencji z zakresu spraw prowadzonych przez Z.U.P. Mariusz Szadkowski, „Krematorium w Pruszkowie” w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

 

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

miejscowość, data i czytelny podpis osoby udzielającej zezwolenia, upoważnienia i wyrażającej zgodę 

Stwierdzam wiarygodność danych i podpisu osoby udzielającej zezwolenia i upoważnienia: 

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

                             pieczątka firmy pogrzebowej                                                                             miejscowość, data i c zytelny podpis osoby w obecności której sporządzono 

zezwolenie i udzielono upoważnienia np. pracownika firmy pogrzebowej 
 

 
Zabrania się wkładania do trumny środków łatwopalnych, wybuchowych, monet, rzeczy metalowych i szklanych. 

Złożenie nieprawidłowego oświadczenia może skutkować odpowiedzialność cywilną za uszkodzenie pieca kremacyjnego spowodowane eksplozją rozrusznika lub innych 

środków łatwopalnych lub wybuchowych. 

Krematorium zastrzega sobie prawo zmiany godziny kremacji w przypadku nie zgłoszenia obecności rodziny przed kremacją. 
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mariusz Szadkowski prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą „Zakład Usług Pogrzebowych Mariusz Szadkowski” (ul. Zbigniewa Gęsickiego 3, 05820 Piastów).  

Z Administratorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Mariusz Szadkowski ul. 

Południowa 22, 05-804 Pruszków, przez e-mail: dpsz@dpsz.pl, telefonicznie: 22 2453038. 

2. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

1) zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usługi kremacji, w tym wypadku podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Tobą umowa na świadczenie usług kremacji,  

2) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub 

obronie przed roszczeniami,  

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak wystawianie  

i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze,  

4) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora,  

w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

3. Odbiorcy danych. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą należycie upoważnieni pracownicy lub 

współpracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w 

wykonaniu świadczonych usług oraz uprawnione przepisami prawa. 

4. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie są 

przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.  

5. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe przechowywane będą w zakresie:  

1) zawartej umowy na świadczenie usługi kremacji – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,  

2) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez czas dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków,  

4) tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń związanych z umową.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą – Twoje prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z 

Administratorem (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).   

7. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, 

aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usługi kremacji, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.  

8. Profilowanie. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Prawo do składania skargi do organu nadzorczego.  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Zapoznałam/em się i akceptuję  

„Informację o przetwarzaniu danych osobowych”. 

 

 

_________________________________ 

Miejscowość, data i czytelny podpis 

 


