
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 22 października 2018 roku 

  

ANKIETA OSOBOWA 

NA POTRZEBY POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY  

1. Dane ogólne 

 

Imię (imiona) i nazwisko:  

 

Nr PESEL  

 

2. Informacje dot. wojskowości 

 

przynależność wojskowa 

do WKU 

 

 

Stopień wojskowy  

  

Poświadczenie 

bezpieczeństwa 

 

 

3. Kwalifikacje zawodowe 

 

Zawód  

 

Specjalność/specjalizacja
*
  

 

4. Miejsce zatrudnienia w Uczelni 

 

5. Podstawowe miejsce pracy
* 
 

 

* 
dotyczy zawodów medycznych 

 



Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 

lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 

należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

Dane osobowe zawarte w ankiecie przekazuję mając świadomość, iż ich podanie jest dobrowolne, 

aczkolwiek niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. realizacją zadań  w zakresie powszechnego 

obowiązku obrony przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Posiadam wiedzę, iż Administratorem 

Danych Osobowych zgromadzonych w związku realizacją powszechnego obowiązku obrony przez 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin. 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako administrator danych osobowych informuje, że zgromadzone 

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań obronnych nałożonych na 

Uczelnie przez organy administracyjne właściwe w tych sprawach, a także celach statystycznych i 

archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 

1 pkt e 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 (tzw.: Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO) tj. fakt, że jest to niezbędne do realizacji 

zadań obronnych wynikających z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.1459t.j.).  

Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa dotyczącymi art. 116 ust 1 Ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.1459t.j.), nie będą 

również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w 

okresie zatrudnienia a także archiwizacji dokumentacji po ustaniu stosunku pracy, zgodnie  

z przepisami prawa i procedurami Uniwersytetu, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach 

wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, ma prawo również złożyć skargę do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w 

żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób 

zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu. 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę skontaktować 

się pod adresem: abi@umlub.pl 

 

 

 

…………………………………. 
(data i podpis) 

 

 

 

 

Przyjął: 

 

 

………………………………… 
(data pieczęć i podpis) 

mailto:abi@umlub.pl

