Stopień, imię i nazwisko: …………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………
PESEL ……………………………………….

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO ZŁOŻONEGO W …….. ROKU
(stan na 31.12.20… r.)
VII
Inne dane o stanie majątkowym:
Roczny dochód z tytułu służby wojskowej w kraju ..............................................................................
Roczny dochód z tytułu służby wojskowej za granicą ..........................................................................
Inne dochody ( z podziałem na źródła) ................................................................................................
Roczny dochód współmałżonki/a** ......................................................................................................
Inne wpływy wartości pieniężnych:
– świadczenie mieszkaniowe …………………………….
– świadczenia socjalne ………………………………….
– mundurówka ………………………………………...
Wartość zbycia nieruchomości (mieszkania/domu) / ruchomości (samochodu) ..................................
(sposób nabycia: darowizna, sprzedaż) ………………………………………………………………
Wartość nabycia nieruchomości (mieszkania/domu) / ruchomości (samochodu) .................................
(sposób nabycia: spadek, darowizna, kupno) ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
** w przypadku wspólności majątkowej, która powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, należy podać dochody współmałżonka osiągnięte
w …….. roku.
Podstawa: Art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2019.330 t.j.) stanowi, że
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zgodnie z art. 31 § 2 pkt
1, 2 Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 tekst jednolity Dz. Urz. z 2017 r. poz.682) do majątku wspólnego
należą w szczególności: pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………
(podpis)

T 5222 kat. B6
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych jest Minister Obrony Narodowej, w którego imieniu działa Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, z siedzibą przy ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: kgzw.iod@.ron.mil.pl lub listownie na adres ww. siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Celem przetwarzania danych osobowych osób składających oświadczenia majątkowe jest przyjęcie i analiza oświadczeń majątkowych (podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa – ustawa o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych; rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym; zarządzenie MON w sprawie szczegółowych warunków i trybu
składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych); ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do danych, w tym także upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe są archiwizowane przez okres obowiązkowego przechowywania danych wynikający z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: a. dostępu do swoich danych osobowych; b. sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne; c. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania
(w określonych przypadkach); d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w celu realizacji opisanego wyżej celu jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa wymienionych w punkcie 3.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

