Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie
w związku z ustawą z dnia 21.11. 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej )
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Zgorzelec.
Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, email:
urzad@zgorzelec.com Tel. 757756604, 757752350, 757752082
Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 757759914, poprzez
email j.kuziora@zgorzelec.com lub pisemnie na adres Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
- realizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
- opracowania planu akcji kurierskiej;
- wydawania decyzji o przeznaczeniu do wykonania świadczeń osobistych i
rzeczowych;
- wydawania decyzji o wypłacie świadczenia rekompensującego utracone
zarobki po odbyciu ćwiczeń wojskowych;
- wydawania decyzji o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
członka rodziny;
- reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą do:
- Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu;
- Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu;
- Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu;
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych wyżej, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. 10 lat ( B -10)
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, prawo
przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
- Ewidencja ludności Urzędu Miasta;
- Wojskowa Komenda Uzupełnień.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 21 listopada
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1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania
danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie
będą też podlegać profilowaniu.

