
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

……………………………………….., którego siedzibą jest …………………………………, 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby 

w Straży Granicznej, w celu ustalenia spełnienia warunków do pełnienia służby w Straży 

Granicznej. 

 

 ………………………………….. 

 (miejscowość, data i czytelny podpis kandydata 

 ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej 

 

Informacja dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej: 

1) administratorem Pana (-ni) danych osobowych jest 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..; 
(nazwa i adres organu np.: Komendant Główny Straży Granicznej z siedzibą w Al. Niepodległości 100, 02 – 514 Warszawa),  

2) funkcję inspektora ochrony danych sprawuje 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………; 
(wskazać stanowisko osoby która sprawuje ww. funkcję i podać adres np.: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy 

Głównej Straży Granicznej z siedzibą w Al. Niepodległości 100, 02 – 514 Warszawa) 

3) Pana (-ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, na podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U z 2006 r. nr 23 poz. 

175 z późn. zm.), postępowania kwalifikacyjnego ustalającego spełnianie określonych 

w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej warunków do pełnienia 

służby w Straży Granicznej oraz określającego predyspozycje i przydatność do tej 

służby; 

4) w przypadku przyjęcia do służby Pana (-ni) dane osobowe będą przechowywane przez 

minimum 50 lat (liczone od momentu zwolnienia ze służby), w pozostałych 

przypadkach dane niszczone są niezwłocznie; 

5) przysługuje Panu (-ni) prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

a także do przenoszenia danych, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

6) podanie przez Pana (-nią) danych osobowych jest warunkiem wszczęcia postępowania 

kwalifikacyjnego w sprawie przyjęcia do służby w SG. Konsekwencją niepodania 

danych jest odmowa wszczęcia tegoż postępowania. Konsekwencją cofnięcia zgody jest 

odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania. 

 

 ………………………………….. 

 (miejscowość, data i czytelny podpis kandydata 

 ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej) 


