
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
przez Lotniczą Akademię Wojskową 

 
 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia 
Wojskowa, zwana w skrócie „LAW”, informuje: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa  

z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521. 
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych w LAW, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@law.mil.pl oraz pod numerem telefonu: 261 517 474. 

3) Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji kursu oficerskiego. 
4) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie przepisów ustawy z dn. 11 marca 2022 r.  
o obronie Ojczyzny oraz Rozporządzenia MON z dn. 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia 
kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 
w uczelniach wojskowych. Przetwarzanie danych jest też niezbędne w celu zawarcia i realizacji 
umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Departament Kadr MON. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Lotniczej Akademii w związku z jej 
bieżącą działalnością, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

6) Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji kursu, a następnie przez okres 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.  

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek zawarcia umowy. 
8) Przysługuje Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Panu prawo do 
przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu 
danych osobowych. 

9) Przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10) Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 

11) Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli 
informacyjnej, dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych przez Lotniczą 
Akademię Wojskową. 
 
    
……………………..    dnia ……………………………….                 ………………………………… 
                                                                                                                                                                                                
        Miejscowość            (dzień, miesiąc, rok)            Własnoręczny podpis 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 
kurs.  
 
 
    …………………………..                          dnia ……………………………….         ………………………..        ………………..…………………… 
     Miejscowość            (dzień, miesiąc, rok)            Własnoręczny podpis 

 

mailto:iod@law.mil.pl

