KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
(kwalifikacja wojskowa)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gminatomaszowmaz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia (imion) i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL,
miejsca urodzenia, serii i numeru dowodu osobistego, adresu zameldowania, będą przetwarzane
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 32 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1967 Nr
44 poz. 220);
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych
mogą być:
a) właściwi dla miejsca Pani/Pana zameldowania: Starosta, Wojskowy Komendant Uzupełnień,
dowódcy jednostek wojskowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań obronnych,
Komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, jednostki służby zdrowia, podmioty
świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, organy ścigania, podatkowe, kontrolne oraz
inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną
b) pracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków
c) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmioty
świadczące usługi informatyczne
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
przetwarzania, tj. 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się
kwalifikacja wojskowa
6. Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa Administrator.
7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z ewidencji ludności prowadzonej przez Wójta Gminy
Tomaszów Mazowiecki, (Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

