
Będzino, dnia …………………………

…………………………………………………………                                            
(stopień wojskowy, imię i nazwisko) 

…………………………………………………………
(adres zamieszkania) 

…………………………………………………………
(PESEL) 

…………………………………………………………
(nr telefonu) 

Wójt Gminy Będzino
Będzino 19

WNIOSEK
o wypłatę świadczenia rekompensującego dla 

żołnierza rezerwy / osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył
ćwiczenia wojskowe.

Na podstawie art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1541  z  późn.  zm.)  proszę  
o wypłatę  świadczenia rekompensującego w związku z odbytymi  ćwiczeniami  wojskowymi  

w …………………………………………………...........................................................................
(nr lub nazwa jednostki wojskowej)

w dniach  ..............................................................., ilość dni ćwiczeń ...................

Do wniosku dołączam:

1. zaświadczenie  z  dnia  ……………………………………  o  odbyciu  ćwiczeń  wojskowych  wydane
przez dowódcę  jednostki  wojskowej  w  dniu  zwolnienia  żołnierza  z  ćwiczeń;
  

2. zaświadczenie z dnia ………………………………… o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia
bądź dochodu, wydane zgodnie z § 8 z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia
2015  r.  w sprawie  sposobu  ustalania  i  trybu  wypłacania  świadczenia  pieniężnego
żołnierzom  rezerwy  oraz  osobom  przeniesionym  do  rezerwy  niebędącym  żołnierzami
rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881), przez:

- naczelnika urzędu skarbowego* – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność
gospodarczą;

- pracodawcę* – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w
stosunku służby;

- wójta, burmistrza lub prezydenta miasta* – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się
wyłącznie z działalności rolniczej.

Przyznane świadczenie proszę przelać na rachunek bankowy nr

- - - - - -

Oświadczam  również,  że  za  okres  odbywania  ćwiczeń  pracodawca  nie  wypłacił
mi wynagrodzenia. 

*niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/W  –  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Będzino. 

Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 
1) Urząd Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19, 
2) e-mailowo: ug@bedzino.pl  
3) telefonicznie:  94 316 25 30

Do  kontaktów  w  sprawie  ochrony  Państwa  danych  osobowych  został  także
powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając
e-mail na adres ug@bedzino.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art.  6  ust.  1  lit  c  RODO  w  celu  wykonania  obowiązku  prawnego

ciążącego  na  administratorze  wynikającego  z  rozporządzenia  Rady
Ministrów z dnia 25 sierpnia  2015 r.  w sprawie sposobu ustalania i
trybu  wypłacania  świadczenia  pieniężnego  żołnierzom  rezerwy  oraz
osobom przeniesionym  do  rezerwy  niebędącym  żołnierzami  rezerwy
zgodnie  z którym Wójt Gminy realizuje  świadczenia rekompensujące
dla  żołnierza  rezerwy  /  osoby  przeniesionej  do  rezerwy  niebędącej
żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe. 

2) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana,
gdy  uprawnienie  do  przetwarzania  danych  osobowych  nie  wynika
wprost  z  przepisów  prawa,  natomiast  Państwo  przekażą
administratorowi  z  własnej  inicjatywy  więcej  danych  niż  jest  to
konieczne  dla  załatwienia  Państwa  sprawy  (tzw.  działanie  wyraźnie
potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. 

3. Państwa dane osobowe administrator może udostępniać odbiorcom, którymi są
m.in.: Wojskowy Komendant Uzupełnień, jednostkom wojskowym wykonującym
zadania  na potrzeby obrony państwa- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
obronnych podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe,
ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować
jego  ustawowe  zadania,  notariusze,  radcowie  prawni,  podmioty  kontrolujące
administratora  oraz  inne  podmioty  uprawnione  do uzyskania  Państwa  danych
osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Państwa dane
osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 
Państwa  dane  osobowe  możemy  także  przekazywać  podmiotom,  które
przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są
nimi  np.:  podmioty  świadczące  usługi  informatyczne  oraz  inne  wykonujące
wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może
tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
1)  zgodnie  z  jednolitym  wykazem  akt  przez  okres  10  lat  lub  do  czasu

zakończenia wykonywania świadczenia.
2) do czasu przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do

czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1,

mailto:ug@bedzino.pl
https://www.google.com/search?q=gmina+bedzino+kontakt&rlz=1C1VSNE_enPL656PL658&oq=gmina+bedzino+kontakt&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.8669j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


5. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  Administratora  mają
Państwo prawo do:

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały 

zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
a) osoba,  której  dane  dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość  danych

osobowych;
b) przetwarzanie  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoba,  której  dane

dotyczą,  sprzeciwia  się  usunięciu  danych  osobowych,  żądając  w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator  nie  potrzebuje  już  danych  osobowych  do  celów
przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania –
do  czasu  stwierdzenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po
stronie  administratora  są  nadrzędne  wobec  podstaw  sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21
RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1
lit. e RODO;

6. Podanie Państwa danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli

odmówią  Państwo  podania  swoich  danych  lub  przekażą  nieprawidłowe
dane,  administrator  nie  będzie  mógł  zrealizować  celu  do  jakiego
zobowiązują go przepisy prawa,

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może
być cofnięta w dowolnym momencie

7. Przysługuje  Państwu  także  skarga  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych -  Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również w formie profilowania.

9. Administrator  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowych.

   
……………………………………………………………………………  

                                                                                          czytelny podpis osoby wnioskującej


