STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOMINIE
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński,
z siedzibą w Wołominie 05-200 przy ul. Prądzyńskiego 3.
• Podanie danych jest niezbędne w celu ustalenia zdolności do czynnej służby
wojskowej.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii
danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
• Dane będą przekazane przez Administratora do Wojskowej Komendy
Uzupełnień Warszawa Praga Północ, z siedzibą w Warszawie 00-987 przy
ul. Bertolda Brechta 16, na podstawie art. 26 i art. 28 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372, z późn. zm.), mogą być udostępniane
na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: na wniosek sądu,
prokuratury).
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2
lit. a), i zgodnie z treścią RODO w związku z art. 49 ust. 2c ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
• Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest
Maciej Twardowski, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (kat. archiwalna B10).
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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W sprawach kwalifikacji wojskowej należy kontaktować się z Dorotą Romańczuk
– naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, telefon: 22 346-11-04,
e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

