ul. Ostatnia 7, 09-400 Płock
tel. 24 262 94 63
NIP: 7743242508
www.frydrysiak.pl

…………………………………………………………………………..
miejscowość, data

ZEZWOLENIE NA KREMACJĘ
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………..……….…………. Nr PESEL: …………………..………
Imię i nazwisko osoby udzielającej zezowania

legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem serii …………..………. numer ……………………..…………..…….….
Zamieszkały(a): ul. ………………………………………………………..……………………, kod pocztowy ……………………….…………..
miejscowość: ……………………………………….……………………, tel. kontaktowy: …………………………………………..….…………
niniejszym udzielam zezwolenia na kremację zwłok (szczątków) osoby zmarłej
imię i nazwisko osoby zmarłej: …………………………………………………………………………………………………..…………………….
data urodzenia: ……………………………………………….………..,miejsce urodzenia ………………………..……………………….…...
data zgonu: ……………………………………….……………………...,miejsce zgonu ………………….…………..……………………….…...
nr aktu zgonu wydany w dniu, przez USC: ……………………………………………………..…………………………………………………
stopień pokrewieństwa z osobą zezwalającą: ………………………………………………………………………..…….…………………..
Oświadczam, że umożliwiono mi identyfikację zwłok przed kremacją oraz stwierdzam, iż jest to wyżej wymieniona osoba.
Niniejszym potwierdzam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność w związku z udzieleniem zezwolenia na kremację dla firmy
Przedsiębiorstwo Pogrzebowe FRYDRYSIAK S.C. z siedzibą w Płocku, w tym za mogące powstać w przyszłości jakiekolwiek
roszczenia z tego tytułu pozostałych członków rodziny.

Oświadczam, iż w ciele ww. osoby zmarłej, nie znajduje się rozrusznik serca ani żadne inne urządzenie elektroniczne.
Ponadto oświadczam, że trumna ze zwłokami nie będzie zawierała przedmiotów metalowych lub środków
łatwopalnych.
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną za wszelkie powstałe uszkodzenia
pieca kremacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procedur związanych z kremacją,
pogrzebem oraz korespondencji z zakresu spraw prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Pogrzebowe FRYDRYSIAK S.C.
w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Pełna informacji o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach dostępna jest w siedzibie przetwarzającego.
Wszelkie zmiany powyższego zezwolenia wymagają formy pisemnej.

Jednocześnie, upoważniam:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
do załatwienia w moim imieniu i na mój rachunek formalności związanych z kremacją w Krematorium
Przedsiębiorstwa Pogrzebowego FRYDRYSIAK S.C. (Nowe Trzepowo 4a, 09-402 Płock)

…….………………………………………………………………………………..
miejscowość, data, czytelny podpis osoby udzielającej zezwolenia

Stwierdzam wiarygodność danych i podpisu osoby udzielającej zezwolenia i upoważnienia:

………………………………………………………….
pieczęć firmy upoważnionej

…….………………………………………………………………………………..
miejscowość, data i czytelny podpis osoby, w obecności której
sporządzono zezwolenie i udzielono upoważnienie

