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Strzegom, dnia ................................................................

.....................................................................
( imię i nazwisko wnioskodawcy - imię ojca)

.....................................................................
(adres zamieszkania)

.....................................................................
(numer telefonu do kontaktu )

....................................................................
(PESEL)

Burmistrz Strzegomia
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom
WNIOSEK
o ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy
odbywającym ćwiczenia wojskowe
Zwracam się o ustalenie i wypłacenie należnego świadczenia rekompensującego
utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego/dochody
z prowadzonej działalności gospodarczej/dochody z działalności rolnej * w związku
z odbyciem ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej w ………………….………… Nr ……..
dniach od ….......................................... do ............................................... ilość dni …….….………… .
W załączeniu :
1. Zaświadczenie z dnia ………………………….. wydane przez Jednostkę Wojską Nr ………… o odbyciu ćwiczeń
wojskowych.
2. Zaświadczenie pracodawcy ( w stosunku do żołnierza będącego pracownikiem lub pozostającego w stosunku
służby ) lub Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy ( w stosunku do żołnierza prowadzącego działalność
gospodarczą) określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu.
3. Zaświadczenie burmistrza o prowadzeniu działalności rolnej*.

Oświadczam, że za okres odbywania ćwiczeń pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia (dotyczy żołnierza
będącego pracownikiem lub pozostającego w stosunku służby). Kwota świadczenia rekompensującego proszę
wypłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na przekazać na rachunek bankowy*
Nr …………………………………………………………………………………………………………………….
(numer rachunku bankowego )

..........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza
Strzegomia z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o ustalenie wysokości świadczenia
rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c
RODO oraz art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
listopada 1967 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 i § 13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia
pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 881).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie
wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7.Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, imię ojca,
PESEL jest obligatoryjne. Nie podanie w/w danych skutkować będzie brakiem realizacji wniosku.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Oświadczenie wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu do
celów kontaktowych
TAK

NIE
………………………………..……….………
(data i podpis składającego wniosek)
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