
Miejscowość, data 

Wnioskodawca
(imię i nazwisko)

seria i numer dokumentu
tożsamości 

(wskazać placówkę konsularną w której będą wydawane dokumenty przewozowe trumny/urny* do Polski) 
*niepotrzebne skreślić 

(podpis wnioskodawcy) 

Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6 • 39-300 Mielec

Wydział Administracyjny

adres 
zamieszkania

adres do 
korespondencji

nr telefonu

adn. urzędowa / data wpływu

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami* z zagranicy tj. z:

DANE OSOBY ZMARŁEJ:

Imię i nazwisko

Nazwisko rodowe

Data i miejsce urodzenia

Data i miejsce zgonu

Miejsce pochówku (cmentarz)

Środek transportu zwłok/urny*

Pokrewieństwo wnioskodawcy do zmarłego 

Imię i nazwisko/nazwa i adres osoby/firmy odpowiedzialnej za sprowadzenie i transport zwłok/urny z prochami*

Pogrzeb organizuje i pokrywa koszty pogrzebu (Imię Nazwisko, adres, telefon) 

Proszę o przesłanie decyzji - pozwolenia do 

Przyczyna zgonu

Ostatnie miejsce zamieszkania

(podaj nazwę Państwa)

tel. (017) 78 00 413

Starostwo Powiatowe w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
NIP: 817-19-80-506
tel. (017) 78 00 400/500, fax. (017)78 00 530
e-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl

Adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP
Link do kontaktu z urzędem drogą elektroniczną za pomocą EPUAP

"Pismo ogólne do urzędu - stary wzór" ( Adresat /4rb2gaa99s/SkrytkaESP )

GRZEGORZ.WIACEK

GRZEGORZ.WIACEK

GRZEGORZ.WIACEK

https://login.gov.pl/login/login?ssot=tuz91zyl5sr7myynrnp1


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

Realizując obowiązek wynikający  z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)  z 27.04.2016 r. 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej: r.o.d.o.,  informuję, że 

1) administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Powiatu Mieleckiego  

z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, zwany dalej Administratorem; 

Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektor ochrony danych osobowych -  e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl,              

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zgody na przywiezienie 

zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy  na teren Powiatu Mieleckiego celem 

pochowania i mogą być udostępnione;; 

• podmiotom uprawnionym  do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, 

• podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie: 

• art. 6 ust. 1  lit. c, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),  

5) posiadają Państwo prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 

RODO); 

• sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

• usunięcia danych osobowych (w okolicznościach zawartych w art. 17 RODO); 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach zawartych w art. 18 

RODO); 

• przenoszenia danych ( w sytuacji określonej w art. 20 RODO); 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ( art. 21 RODO jeśli przetwarzanie 

danych osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. e lub f  - RODO); 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa  Tel. 22 8607086); 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się 

na takiej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem; 

6) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, 

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście.  
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