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stopień pokrowieńslwa z oŚobą zmarłą :'''.''.. np' mąż, żona' syn' córka' osoba obca

Udzielam zezwolenia na kremację-spopielenia zwłok (szczątków) osoby zmarłej

hionainsrwlEloosoby'marlBl.dlogo6ialnlogomlgl6cazańlos'l'nlaosobyzm.ńs|.

Stwierdzam, że miałem / miałam możliwość identyfikac,ii zwłok przed kremacją. ośwladczam, iż.jesl to

ń'i"nńn" osoba. JodnoczeŚnie slwierdzam, że- bioĘ na siebie o9tn1 .9onow1ę!1i:Ę9ś9__: :]
;';;;i;i;;ń' iezwotenia na kremac1ę dla krematorium 'Cremering'' 

z siedzibą w Głogowie przy ul. (

Wńilłil sikorskiego 64c' a jakie[dlwiek w przyszłości powgtałe roszczenia członków rodziny.m_o3ą

r."rJń!^" łrt" * 
"i".ir;ku 

do mojej osoby. ośwlaóczam równlei lż wyżej wymieniona osoba, które1

'o"iante 
póoaane kremacji nio po.lada rozrus'nlka sorca. zmiany powyŻszego zezwolonia wyn

potwlerdzenia pisemnego

. Będzigmy korzystać z sali poŻegnań tak/nle.
- obsługa krematorium ma zapewnić osobę duchowną ..'.,'..'. '':''''''''''''
- w'przlpaaxu brakU oczekiwania na ceremonię, wyrażamy zgodę na dokonanie kremacji W czasle

dogodnym dla kremalorium

Jednocześnle upoważnlam Pana / Panlą / Podmiot gospodarczy :

jó'ialai*renia w molm lmieniu l na mói rachunek formalnoścl zwlązanych z kremac,ią

w krematorlum,,Cremerlng"

- - -;il;il;;. ;;il;i;il; ó;;;ilil;;;i;;;;;j;;;il;; ; i;ń*;ili;
wvńĄeń żddo na on6twaąan1a molch .lanych osobowych nn żbędnwh (to Lllżscll pÓca]lul zwlązanych Ż komacJą, pogflobem' oraz 

-
;ł;:;;;:;il' ;"i;; ;ń; proiaozavćn przez *ónalolium "cór')odng' 

Ż slodibą w Glogowjo plzy ul Gon' wadyslawd s'kÓlskiogo 61c'

i ńiińniiłrłi*v i irti 29 s;.rpnia 1ggŻ l' o ochr,nle donych osobowch (DŻ'U'NI 133 poz' 883)'

;i;ń;;;;:;;i; ; 

"'yt;ió Pd'; il;' il;;i;lą""j ;*;ńi; i;i;;i;ń;;lł"dr'
wiił'gijdńosc'aanych'i podpisu bsoby udzielającei zezwolenia i upoważnienia:

mlolscowość' dala l czlolny podd3 osoby w obocnoac'' kl&oj sPorzqdzońo zseol6nlo
t i:daeono opowatnlenri rp' pracowniko nmy pogŹobowoi

1 nlooolrzobno skośllć
2 

'loionl. 
nloDmwdło'/ogo oiwlsdczo.B no'6 3powodow6ć

odpowlodŻalność c]^vllĘ z' l8złodzanl6 ploca kromacylnogo
spouodo\ł,an6 obplo4ł rozrBznlta'

Fl.ma crBmedng zastr.oga sobio zwerylikowanio danych plzgkaz9nych w'zgzwo|eniu na klomaclę i lnformacji przekazanych

iereJłt-I" pń..rec"ńooawę ti' nńę pogzebowa p&czas odbioru clała' trumny i Ulny-plz€: :ry.::1:1?9_"^!r:::l"
cremorino.Powyższooznacza,żecenamożeuleczmlaniewpr2ypadkupodanianlepehych.nlormac|lprzgzzEconboawcę'
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Mjeiscowość, data'GłogóW 01 stycznia 2016.

Regulamin reatizacji zlecenia na KREMACJĘ
(wewnętrzny regulańin warunków tethnicznych, formalnych realizacji zlecenia)

I

Udzielanie zezwolenia na kremację-spopielenia zwłok (szczątkóry) os9by zm'arłei oznacza

ńońaińienie rirmy Cremering gruńo iabeusz Smykalla 67-200 Głogów ul Sikorskiego 64c
-Ńip 

óós 126 09 53 do podjęóia wszelkich czynnoŚci związanych z wykonaniem zlecenie i

ńJ"ił"ń' 
"op"wiedzialności 

za przekazane szczątk1 (ciało) od momentu wydania z firmy
" --'" pogrr"bowej do momentu zwrotu urny wraz z konsekwenc,iami skutecznego

przeprowad zen ia pogrzeb u pzez zlecająca fi rmę pog rzebowa

2
Podpis osoby zlecającej i upowaŻnionej firmy pogrzebowej oznacza' że:

osoba zlecają miała moŹliwośb ióentyfikacji zwłok przed kremacja (osoba zmarła ;est

wskazaną W zezwoleniu na kremację),
;ób; źlecaiąca bierze na sie6ió pełną odpowiedzia|noŚć w związku z udzielenien

zezwolenia na iremację dla krematorium ,,Ćremering'' z siedzibą w Głogowie przy ul. Gen

Ńńv.i''" śikorsrie!ó 64c, a jakiekolwiek w przyszłości powstałe roszczenia człon

rodzińy mogą być kierówane tylko w stosunku do osoby zlecającej'

3

lnformacje odbiegające od mniejszego regulaminu urymagają potwierdzenia pisemnego na

zteceniu kremacji

4

osoba zlecając a wraŻa zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbęd.nych do

liiic1i proceoili związanycizkiemacją, pogrzebem, oraz korespondencji z zakresu sp
prowadzonycn przez krematorium ,,Cremering'' z siedzibą w Głogowie

Przy ul. Gen. Władysława sikorskiego 64c,

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 19Ó7 r. o ochronie danych osobowych (Dz'U'Nr't33

Poz. 883).

5.

Firma Cremering zastrzega sobie możliwość zweryfikowania danych przekazanych w

zezńoleniu na krjmację i ińformacji przekazanych telefonicznie przez zleceniodawcę( tj''

fiińó pogrzeuowa1 _ poóizas odbioru ciała' trumny i urny przez upoważnionego pracownika
'óre*merlng' Powyższe oznacza, Że cena moŹe ulec zmianie w przypadku podania

niepełnych informacji przez zleceniodawcę'

6
Firma Pogrzebowa -zleceniodawca kremacji- załącza potvvierdzony za zgodność z

oryginałem alit zgonu i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość kompletacji dokumentów
do kremacji i skutki z tego wynikające

7.

Firma Pogzebowa -zleceniodawca kremacji- może nanosić wszelkie uwagi na zleceniu na

ńr".""ń, które wg niej za niezbędne do wykonania zlecenia i określa odpowiedzialność

firmy óremering l tatize określają moment przejęcia odpowiedzialności za ciało i urnę

Brai tyclr adnótacji umożliwia dopasowanie Wykonania zlecenia Wg możliwości firmy
Cremering

Tel. +48 76 833 21 62
Fax. +48 76 831 51 38


