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Strzegom, dnia .........................................
………………………………………………...
(imię i nazwisko)

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

…………………………………………………………….

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

Burmistrz Strzegomia
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom
WNIOSEK
o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym
utrzymaniu członków rodziny
Proszę o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
żołnierza .................................................................................................... syn .....................................................
imię i nazwisko

imię ojca

data urodzenia ............. zam. ...........................................ul. .........................................................................
PESEL …………………………………. odbywającego służbę wojskową w Jednostce Wojskowej
Nr ..................................... adres jednostki ……………………………..……………………...……
- odbywającego od dnia ................................... r. Powołany do służby wojskowej przez
Wojskową Komendę Uzupełnień w .............................................................................................................
Powyższą prośbę uzasadniam następująco:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
………………………………………….……………..
(podpis)
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Członkowie rodziny zamieszkujący z żołnierzem będącym na jego wyłącznym
utrzymaniu :

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa w
stosunku do poborowego
żołnierza

Data
urodzenia

Źródło
utrzymania
i
wysokość
dochodów

1

2

3

4

5

Uwagi

6

1.
2.
3.
4.
5.

W w. osoby zamieszkują w ...............................................................................................................................
miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Stwierdza się , że dane dotyczące wyżej wymienionych osób wykazane w rubryce 2 - 4
oraz miejsce ich zamieszkania są zgodne z zapisami w ewidencji ludności.
Strzegom, dnia ....................................

..................................................................
( podpis pracownika)

Załączniki:
1. Zaświadczenie o powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
2. Zaświadczenie z ostatniego miesiąca przed dniem złożenia podania o dochodach członków rodziny,
3. Zaświadczenie z ostatniego miesiąca przed dniem złożenia podania z Powiatowego Urzędu Pracy
(w przypadku osób bezrobotnych) o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny
zasiłku,
4. Zaświadczenie z ostatniego miesiąca przed dniem złożenia podania o uczęszczaniu do szkoły dziennej,
członków rodziny,
5. Kserokopia odpisu skróconego aktu małżeńskiego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Urząd Stanu
Cywilnego),
6. Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Urząd
Stanu Cywilnego).
Forma odbioru dokumentu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
odbiór osobisty*
odbiór za pośrednictwem poczty/ gońca
*Pouczenie:
• Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru pisma w dniu ustalonym przez tut. urząd. Dokument nie odebrany w ustalonym
dniu zostanie przesłany na adres Wnioskodawcy.
• Jeżeli Wnioskodawca zamierza dokonać odbioru dokumentu przez upoważnioną osobę, to osoba ta powinna przedstawić stosowne
pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.
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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 uznanie żołnierza za posiadającego
na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 127 ust. 1,
ust. 3, ust. 4 i art. 128 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).
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 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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