
Klauzula informacyjna w związku z realizacją wniosku o skierowanie na turnus readaptacyjno-

kondycyjny w Wojskowym Ośrodki Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. 

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanego dalej „RODO” 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami 

Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa. W imieniu Centrum działa 

Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. 

2. W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa został wyznaczony inspektor ochrony danych 

osobowych. Można się z nim skontaktować w godzinach pracy urzędu pod numerem 

tel. 261-842-401. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o skierowanie na turnus 

readaptacyjno-kondycyjny w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy  Centrum Weterana Działań 

Poza Granicami Państwa. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa 

tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 29a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 

poza granicami państwa (Dz .U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) oraz rozporządzenie Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów 

poszkodowanych-żołnierzy (Dz. U. poz. 388).   

6. Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, przy czym 

konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości 

realizacji wniosku. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest 

zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

Komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo lub podmioty 

przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych 

z Administratorem. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa przechowuje Państwa dane osobowe 

przez okresy wymagane przepisami prawa. Dane osobowe po upływie tych okresów zostaną trwale 

usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

na zasadach określonych w  RODO. 

11. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa informuje Państwa o prawie wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

12. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nie przetwarza danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany oraz nie dokonuje profilowania danych osobowych na podstawie kryteriów 

związanych z właściwościami osób. 

13. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed 

niepowołanym dostępem osób trzecich. 

 

Z powyższymi informacjami zapoznałem/-am się: 

 

 

…………………………………………   ………………………………………… 

       (data i czytelny podpis weterana)    (data i czytelny podpis członka rodziny) 


