
Jaworzno, dnia __ __ - __ __ - __ __ __ __r.
                                                                                                                                                                                                                D      D          M      M           R      R       R       R

Imię i nazwisko:

  

Ulica                                                                                 Nr domu       Nr lokalu

-

Kod pocztowy:                              Miejscowość:

PESEL

Nr telefonu kontaktowego

  ZOBOWIĄZANIE DO ZAPŁATY OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GRÓB ZIEMNY

W związku z odnową opłaty za pochowanym/ą......….................................................................................

na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn/Szczakowa, kwatera …......................numer grobu......................

Zobowiązuję się  do zapłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Komunalnych  w Jaworznie,

w terminie do 21  dni od daty wystawienia  faktury  za  odnowę  opłaty kwoty

w  wysokości ..................................zł   po  20  latach  za  grób  ziemny  i  ewentualnie  występujących

zaległości.

Należność  ta zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy MZNK:

Bank Citi Handlowy 27 1030 1159 0000 0000 9206 5006 na podstawie  faktury.

Oświadczam,  że zostałem/am poinformowany/a o skutkach finansowych niewywiązania

się z niniejszego zobowiązania.

Oświadczam, że: 

1. Przyjmuję do wiadomości, iż zapłata opłaty prologacyjnej przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez

tą osobę uprawnień przysługujących dysponentowi grobu.

2. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku likwidacji grobu nagrobek oraz inne elementy z nim związane zostaną usunięte

przez Administratora Cmentarza w terminie 3 miesięcy od daty likwidacji grobu.

Zrzekam się wszelkich praw majątkowych do nagrobka I jego części powstałych w wyniku likwidacji grobu.

3. Przyjmuję do wiadomości informację o zakazie sadzenia drzew i krzewów, montowania ławeczek oraz układania kostki wokół

nagrobka bez zgody administratora Cmentarza pod rygorem ich usunięcia. 

Oświadczam,  iż  niniejsze  dane  podaję  dobrowolnie  w  celu  wystawienia  faktury  związanej  z  odnową  opłaty.  Wyrażam  zgodę

na  umieszczenie  moich  danych  osobowych  w  stosownych  księgach  cmentarnych  oraz  w  systemie  informatycznym  Administracji

Cmentarza.                   

.......................................................                      ..................................................
Zobowiązanie w imieniu MZNK przyjął                              Data i podpis oświadczającego



Klauzula informacyjna:

I. Informująca  o  przetwarzaniu   danych  osobowych  dla  potrzeb  rozliczenia  za  korzystanie  z  gminnych  obiektów
i  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz  za  usługi  komunalne  o charakterze  użyteczności  publicznej,  w  części
dotyczącej cmentarzy komunalnych w Jaworznie.
Na podstawie art. 6 ust.  1 litera b,  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)  Pana/Pani dane
osobowe będą przetwarzane,  dla potrzeb rozliczenia za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej  oraz  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej,  w  części  dotyczącej  cmentarzy
komunalnych w Jaworznie.

II. Informacyjna (zgodnie z art. 13 RODO)

1. Administratorem  Danych  zgromadzonych  w  zakresie  realizacji  wskazanego  celu  jest  Miejski  Zarząd  Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b.

2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt  iod@mznk.jaworzno.pl 
Zgromadzone  przez  Administratora  Danych  dane  mogą  być  udostępniane  jedynie  podmiotom  posiadającym  podstawę
prawną ich przetwarzania.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pan/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie 
realizacji celu oraz po jego zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przechowywania 
dokumentów księgowych oraz do zakończenia ewentualnych roszczeń.

4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią są warunkiem wystawienia faktury za odnowę grobu. Konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości dokonania opłaty.

5. W oparciu o zgromadzone dane nie będzie wykonywane profilowanie.

                Wykonawca będzie miał prawo:
1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania

i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 
2. Wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uznam,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych

dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 
……………………...…
podpis osoby
wypełniającej Zobowiązanie

                                                                  


