O Ś W I A D C Z E N I E
Ja, niżej podpisany oświadczam, że wychowaliśmy … dzieci, w tym …., którzy odbyli zasadniczą zawodową służbę
wojskową.
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW:

Ojciec

Matka

- nazwisko i imię, imię ojca, data urodzenia
- miejsce zamieszkania wraz z kodem
- nazwa zakładu pracy i zajmowane stanowisko
- czy synowie otrzymali od dowódców jednostek listy
pochwale, podziękowania, urlop za wzorowe
pełnienie służby wojskowej itp.
- karani sądownie

DANE DOTYCZĄCE SYNÓW:
Imię syna
Data urodzenia

Adres zamieszkania wraz z kodem

Karalność
sądowa

Stopień
wojskowy

JW, w której służył lub jej nazwa,
stanowisko i rodzaj służby
wojskowej*

*) czy służba pełniona w charakterze żołnierza zasadniczej, nadterminowej czy zawodowej służby wojskowej.

(Nazwisko i imię
(Miejscowość i data)
oraz dokładny adres składającego oświadczenie)

.........................................................................
( podpis )
Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w podmiocie o nazwie Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach, przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski jest: Wójt Gminy Piaski, tel. 65
571 90 30.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63820 Piaski.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nadania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19
kwietnia1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz. U. z 1991r., nr 39 poz.
1430 ze zm).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6.Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez Administratora.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

