
 

 
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii 
Wojskowej , z siedzibą przy ul. Warszawskiej 267,  w Mińsku Mazowieckim  05-300, tel. 
261 353-200, adres e-mail: oszwminsk@ron.mil.pl  
2. Inspektorem Ochrony Danych w OSŻW w Mińsku Mazowieckim jest  
Zastępca Komendanta – Szef Sztabu,  tel. 261 353-201 lub tel. 261 353-220, 
3. Dane zawarte w ankietach kwalifikacyjnych są przetwarzane w celu realizacji 
postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska przeznaczone dla żołnierzy i 
pracowników resortu obrony narodowej, na podstawie ustawy  
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430 z 
późn. zm.). 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo  do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
5. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z Decyzji nr 65/MON Ministra Obrony 
Narodowej  z dnia 4 marca 2009r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów 
do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 57  
z późn. zm).  
6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego do służby/pracy w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 
Mazowieckim zgodnie z Decyzją nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 4 marca 2009r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii 
Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 57 z późn. zm). 
7. Odbiorcami danych mogą być inne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej,  
w celu zatrudnienia lub wyznaczenia na stanowiska w Żandarmerii Wojskowej. 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych.    

 INFORMACJE DODATKOWE  
 
 
1. Po wstępnym rozpatrzeniu wniosków i ankiet kandydatów do służby lub pracy w 
Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim kandydaci o terminie 
postępowania kwalifikacyjnego informowani są pisemnie. 
  
2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku –kandydat informowany jest 
pisemnie o odmowie wszczęcia procedury kwalifikacyjnej  

 

3. Po przejściu kandydata przez proces kwalifikacyjny informowany jest o jego 
wynikach.  

 



4. Proces kwalifikacyjny może zostać przerwany na każdym jego etapie. Kandydat jest 
o tym fakcie informowany bez podawania przyczyn. 

 

5. Złożenie ankiety kwalifikacyjnej przez kandydata, który uzyskał negatywny wynik 
postępowania kwalifikacyjnego, może nastąpić w terminie 12 miesięcy od daty ostatnich 
kwalifikacji.  

 

6. W przypadku niedopuszczenia kandydata do egzaminu z wychowania fizycznego 
przez lekarza może on przystąpić ponownie do egzaminu sprawności fizycznej w innym 
terminie, po złożeniu pisemnego wniosku do Komendanta Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz jego pozytywnym rozpatrzeniu. O 
terminie kandydat zostanie powiadomiony pisemnie. 

 

7. Każdy z uczestników postępowania kwalifikacyjnego zobowiązany jest posiadać:  

a) zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania 
ćwiczeń o dużym obciążeniu fizycznym (dotyczy kandydatów do służby);  

b) pisemną zgodę dowódcy jednostki na przeniesienie do Żandarmerii Wojskowej 
(dotyczy żołnierzy spoza ŻW);  

c)  dokument tożsamości oraz przybory do pisania;  

d) strój i obuwie sportowe (buty sportowe typu „halówki” na białej lub kauczukowej 
podeszwie oraz buty do biegania w terenie).  

8. Telefony kontaktowe:  

w zakresie wolnych stanowisk: 261-353-375  

w zakresie procesu kwalifikacyjnego: 261-353-272  


