DANE ZAWARTE W NINIEJSZYM ZAŚWIADCZENIU PODLEGAJĄ OCHRONIE ZGODNIE
Z RODO1) I USTAWĄ Z DNIA 10.05.2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. z 2019 r. poz. 1719.)

____________________

______________, dnia _______________

(pieczątka nagłówkowa organu)

Zaświadczenie
o przebiegu służby w Służbie Celnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.)

SCS
Pierwsze imię

Nazwisko
Imię ojca

Nazwisko rodowe (wg aktu urodzenia)

Data urodzenia

Numer ewidencyjny PESEL

Data zwolnienia

Stanowisko służbowe

PEŁNIŁ(A) SŁUŻBĘ:
1. przy realizacji zadań policyjnych określonych odpowiednio w ustawie z dnia:
a) 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. zm.),
b) 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799, z późn. zm.) lub
2. w Służbie Celno—Skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia:
a) 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U z 2019 r., poz. 768, z późn. zm.),
b) 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.)
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__________________________________________________________________

(pieczątka

służbowa i podpis organu

lub osoby działającej w jego imieniu)

ZER WU - 7a/2019
1)

RODO - Rozporządzenie 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 119 z 4 maja 2016 r.).
Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

