
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim  

w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa jest: 

Burmistrz Kolbuszowej, mający swoją siedzibę w Kolbuszowej (36-100) przy  

ul. Obrońców Pokoju 21  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie - na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 252) 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502) 

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego zakresie 

działania. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

realizacji zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej  

Przetwarzanie danych wynika z: 

- ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.  

ODBIORCY DANYCH 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim  

w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa Pani/Pana dane mogą być przekazywane 

i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, są nimi właściwi dla Pani/Pana miejsca 

zameldowania: Starosta, Wojskowy Komendant Uzupełnień  

w Mielcu, dowódcy jednostek wojskowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań obronnych, Komendant Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego,  Powiatowa Komisja Lekarska w Kolbuszowej, podmioty 

świadczące usługi pocztowe, organy ścigania, podatkowe, kontrolne oraz 

inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu  

o stosowna podstawę prawną. 

Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty, które na podstawie 

zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 

w tym m.in. firmy świadczące obsługę prawną, usługodawcy zajmujący się 

obsługą informatyczną. 
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ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 
 
OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Źródłem Pani/Pana danych są rejestry prowadzone w ramach ewidencji 
ludności, z których korzysta Administrator na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.  

Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania tj. 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego,  
w którym odbywała się kwalifikacja wojskowa zgodnie z przepisami prawa.  

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:  

 prawo dostępu do danych 
 prawo sprostowania danych  
 prawo do usunięcia danych  
 prawo ograniczenia przetwarzania  
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie Pani/Pana danych wymaga ustawa, na podstawie której działa 

Administrator.  

ZAUTOMATYZOWANY 
SPOSÓB 
PRZETWARZANIA 
DANYCH 
 
PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie są profilowane. 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH/ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH 

Obecnie nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani 

organizacji międzynarodowych 

 

Administrator 

 


