
 KLAUZULA INFORMACYJNA   

kwalifikacja wojskowa 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lipna, plac Jana 

Dekerta 8, 87- 600 Lipno, tel. 54 288 42 21. 

2. W Urzędzie Miejskim w Lipnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu: rodo@umlipno.pl.  

3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej i są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1541) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej  w celu: 

- przeprowadzenia rejestracji dotyczącej założenia ewidencji wojskowej oraz 

przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 

4. Źródłem Pani/ Pana danych są wewnętrzne rejestry prowadzone w ramach ewidencji 

ludności, z których korzysta Administrator na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

5. Pani/ Pana dane osobowe są przekazywane do Wojskowej Komendy Uzupełnień we 

Włocławku. Mogą być również udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. 

ustaw podmiotom: służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze oraz 

innym podmiotom- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych. 

6. Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym odbywała się kwalifikacja wojskowa. 

7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich 

sprostowania i do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/ Panu również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, 

że przetwarzanie dotyczących Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy 

powołanego rozporządzenia. 

8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

  


