Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawa z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Wójt Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Wójtem Gminy Kołbaskowo można się skontaktować poprzez adres e-mail:
biuro@kolbaskowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Wójt Gminy Kołbaskowo wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może
się Pani /Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl;

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani /Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1967 r., w celu:
• prowadzenia ewidencji osób podlegających rejestracji i stawiających się
do kwalifikacji wojskowej;
• ewidencji osób, którym wypłaca się świadczenie rekompensacyjne
w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi;
• uznania żołnierza za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków
rodziny;
• uznania żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem
rodziny.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Policach,
Wojewoda zachodniopomorski, Powiatowa Komisja Lekarska ds. Kwalifikacji
w Policach, inne Urzędy prowadzące rejestracje na potrzeby kwalifikacji
wojskowej, ALANO Wojciech Olechowski, ul. 3 Maja 30, 70-215 Szczecin –
podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu
obsługującego rejestr mieszkańców.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z klasyfikacją
wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków
międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki
(Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r Dz. U. nr 14,
poz. 67):
• kategoria archiwalna B10

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani /Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest
prawna opieka.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANY
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300).

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr mieszkańców, który jest zasilany danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (art. 31 ustawy).

