
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 

w zakresie spraw obronnych 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), informuję, że: 

 

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Harasiuki, z siedzibą ul. 

Długa 11, 37-413 Harasiuki, reprezentowana przez Wójta Gminy można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub http://bip.harasiuki.pl/. 

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod@harasiuki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora oraz tel.158791306. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej i aktów wykonawczych do tej ustawy,  

2) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacjach. 

4. Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO) oraz wykonywania przez 

administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie 

władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu: nakładania 

obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, wypłata świadczeń przysługującym 

żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, rejestracja osób na 

potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, 

rejestracji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, reklamacje osób 

o pełnienia czynnej służby wojskowej, prowadzenie rejestrów orzeczeń w sprawach 

wojskowych. 

5. Podanie przez Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

6. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres niezbędny do obrony 

praw i roszczeń administratora danych oraz osoby której dane dotyczą. 

8. Pana dane mogą zostać udostępnione organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa  

http://bip.harasiuki.pl/
mailto:iod@harasiuki.pl


9. Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania 

infrastruktury informatycznej w której są przetwarzane oraz administratorowi 

programu komputerowego w ramach opieki autorskiej. 

10. Administrator nie zamierza przekazać Pana danych osobowych do państw trzecich. 

11. Przysługuje Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu,  

12. Ma Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pan, że przetwarzanie Pana danych osobowych narusza aktualne przepisy 

ochrony danych osobowych. 

 


