
Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
 

w związku z procedurą wydania pozwolenia  
na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy 

 
 

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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) zwany dalej jako „RODO" informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat 

Pleszewski oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; 

tel.: 62 742 96 52. 

2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: 

iod@powiatpleszewski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu,  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) polegającego na wydaniu pozwolenia na sprowadzenie zwłok  

i szczątków ludzkich z zagranicy w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia  

2007 r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych mogą być:  

• podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

• podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadań, 

o których mowa w pkt. 3. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane 

do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.   

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO; 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca jest 

zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie utrata możliwości 

uzyskania pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.  

10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie 

to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wyżej wymienianą klauzulą.  
 
         ……………………………….. 
               (data, podpis) 

mailto:iod@powiatpleszewski.pl

