
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ZMARŁEGO ŻOŁNIERZA 

  

 

Oświadczam................................................................................................................................................. 
                                                                       (imię i nazwisko) 

PESEL : □□□□□□□□□□□ 
Adres zamieszkania: 

 
  -    

 Kod pocztowy    

                                         

                          
Miejscowość  

 

                    

 

      

Ulica 

 

                
Numer domu                                                                       Numer lokalu 

 
że zamieszkiwałam(em) z moim/moją ……………………………..……….(pokrewieństwo) 

 

....................................................................................................................................................................... 
                                                                       (imię i nazwisko zmarłego żołnierza) 

PESEL : □□□□□□□□□□□ 
od □□-□□-□□□□ do □□-□□-□□□□  
w tym w dniu jego/jej śmierci tj. □□-□□-□□□□:  
 

                          
Miejscowość  

 

                    

 

      

Ulica 

 

                
Numer domu                                                                       Numer lokalu 

 
 

 
 

…………………….……………………….. 
                  (data i czytelny podpis)  

 

              



POUCZENIE 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO) informuję, że: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Pana/Panią jest Agencja Mienia Wojskowego  

w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, www.amw.com.pl;  

2. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z 

dyspozycji art. 23 i art. 47 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz art. 84 ustawy o Agencji Mienia 

Wojskowego, art. 17 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP 

oraz niektórych innych ustaw; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania przez AMW TBS „Kwatera” sp. z o.o.; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji Administratora tj. jednolitego 

rzeczowego wykazu akt - sporządzonego na podstawie przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentów, 

który jest dostępny w siedzibie Oddziału Regionalnego (dane teleadresowe organów Agencji Mienia 

Wojskowego są wskazane na witrynie www.amw.com.pl ); 

6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji Mienia Wojskowego (dane teleadresowe organów Agencji Mienia Wojskowego są 

wskazane na witrynie www.amw.com.pl ) obsługującego Pana/Pani sprawę, prawo ich sprostowania lub 

uzupełnienia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo może 

być realizowane  

w formie pisemnej lub w siedzibie Oddziału Regionalnego; 

7. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane 

procesowi profilowania; 

8. Administrator zawiadamia, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: poprzez pocztę elektroniczną na adres:iod@amw.com.pl 

lub listownie: Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 – 911 Warszawa, z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych”. 

 

Uwaga!  
Składając oświadczenia zawarte we wniosku, należy również mieć na uwadze art. 65 § 1 kodeksu wykroczeń, 

dotyczącego wprowadzania w błąd organu państwowego lub instytucji który stanowi, że cyt.: „Kto umyślnie 

wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do 

tożsamości własnej lub innej osoby co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.  
 

 

http://www.amw.com.pl/
http://www.amw.com.pl/
http://www.amw.com.pl/
mailto:iod@amw.com.pl

