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Klauzula informacyjna 
Na podstawie 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, DZ.U.UE.l.2016.119.1 informuję, 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.    

       Z treścią informacji zapoznałem (am) się  …………………………………….. 
                                                                                                                    data i czytelny podpis kandydata/kandydatki 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku celem 
przeprowadzenia wobec mnie procesu kwalifikacyjnego do służby/pracy  
w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim wynikające  
z przepisów prawa.  

    …………………………………….. 
     data i czytelny podpis kandydata/kandydatki 

 
 

 


