
KLAUZULA INFORMACYJNA WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA FIRMY ELISJUM. 

 

W zwiàzku z wejúciem w ýycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepùywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzàdzenie o ochronie danych) – w 

dalszej treúci jako „Rozporzàdzenie”, uprzejmie informujemy, iý przysùugujà Panu/i stosowne uprawnienia zwiàzane z 

przetwarzaniem przez Firmæ „ELISJUM” Romuald Smyk z/s w Oleœnie (dalej jako: Firma ELISJUM) danych osobowych 

udostæpnianych przez Pana/Panià (dalej jako „udostæpnione dane”) jako klienta Firmy ELISJUM.  

 

Jednoczeúnie na podstawie art. 13 Rozporzàdzenia przedstawiamy informacje i zasady zwiàzane z przetwarzaniem przez Firmæ 

ELISJUM udostæpnianych danych.  

 

1. Administratorem udostæpnionych danych jest Firma ELISJUM Romuald Smyk z siedzibà w Olesnie ul. ksiêdza Brunona   

 

2. Przedstawicielem Administratora jest Wùaúciciel Romuald Smyk, z którym moýna siæ kontaktowaã telefonicznie 602 725 917.

 

3. Firma ELISJUM przetwarza udostæpnione dane w nastæpujàcych celach:  

a) realizacji zleceñ z zakresu úwiadczenia usùug pogrzebowych i miædzynarodowego transportu zmarùych;  

b)dokonywania czynnoúci prawnych w zakresie ustaw regulujàcych wymogi dla firm úwiadczàcych usùugi pogrzebowe i 

miædzynarodowy transport zmarùych (ustawa z dn.31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarùych, rozporzàdzenie 

Ministra Zdrowia z 7grudnia 2001r w sprawie postæpowania ze zwùokami i szczàtk ami ludzkimi, rozporzàdzenie Ministra Zdrowia 

z 27 grudnia 2007r. w sprawie pozwoleñ i zaúwiadczeñ na przewóz zwùok i szczàtków ludzkich);  

c) zachowania sprawnej i niezakùóconej dziaùalnoúci Firmy ELISJUM w zakresie obiegu dokumentów dotyczàcych realizac ji 

zleceñ usùug pogrzebowych oraz miædzynarodowego transportu zmarùych.  

 

4. W zwiàzku z przetwarzaniem udostæpnionych danych w celach podanych w punkcie 3, dane te mogà byã przekazywane innym 

a) odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami mogà byã:  

podmioty upowaýnione do odbioru danych na podstawie odræbnych przepisów prawa (w tym sàdy powszechne i organy 

skarbowe); 

b) podmioty, które przetwarzajà udostæpnione  dane w imieniu Firmy ELISJUM  na podstawie  zawartych umów i peùnomocnictw 

(w szczególnoúci: Starostwa Powiatowe, Urzædy Miasta, Konsulaty Generalne, Zakùady pogrzebowe,  Administracje Cmentarzy, 

Szpitale). 

 

5. Udostæpinone dane bædà przetwarzane  przez okres niezbædny do  realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania. 

 

6. Ze wzglædu na przetwarzanie przez Firmæ ELISJUM udostæpnionych danych przysùuguje Panu/i w granicach okreúlonych 

przepisami w/w Rozporzàdzenia oraz obowiàzujàcego prawa polskiego: 

a)prawo do ýàdania dostæpu do treúci danych;  

b)prawo do sprostowania danych ; 

c)prawo do usuniæcia danych;  

d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

f)prawo do przenoszenia danych; 

 

7. W wypadkach uznania, ýe przetwarzanie przez Firmæ ELISJUM udostæpnionych  danych moýe naruszyã przepisy 

Rozporzàdzenia, przysùuguje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 

8.Informacje stanowiàce udostæpnione dane wykorzystywane sà przez Firmæ ELISJUM  ze wzglædu na istniejàce wymogi 

ustawowe. Oznacza to, ýe ma Pan/i obowiàzek podania danych osobowych niezbædnych do prawidùowego (tj. zgodnego z 

prawem) wykonywania czynnoúci wynikajàcych z zawartych umów i peùnomocnictw. Odmowa przekazania Firmie ELISJUM tych 

informacji uniemoýliwia realizacjæ zlecenia. 

 

9.Przetwarzane dane osobowe sà adekwatne , stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbædne ze wzglædu na cele, dla 

których sà przetwarzane . 

 

Przyjmujæ do wiadomoúci przedstawione powyýej informacje i wyraýam zgodæ na ich przetwarzanie. 

                                                                                                                        
      

Podpis Klienta: ……………………………………………………………… 

 
 

Aleksandra 4, 46-300 Olesno.    

Zak³ad Pogrzebowy "Elisjum"

Romuald Smyk

ul. Ksiêdza Brunona Aleksandra 4

46-300 Olesno

Telefon: +48 602 725 917

              +48 694 338 088 

  

Internet: www.elisjum.pl

E-Mail:  biuro@elisjum.pl 

  

ING BANK ŒL¥SKI o/OLESNO 

34 1050 1171 1000 0022 1154 5708

NIP: PL 576 133 82 70  

  

Numer konta bankowego:  
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