
                                                                                                              Załącznik nr 3  

                                                                                                              do ogłoszenia o naborze rachmistrzów 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na 

rachmistrzów terenowych 

 

W związku z realizacja wymogów Rozporządzeniu  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 (RODO)  administrator informuje o 

zasadach oraz przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych 

I . ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Wójt Gminy Oporów z siedzibą w Oporowie,  
2. Z administratorem Państwa danych osobowych można skontaktować się: 

- pod adresem korespondencyjnym: Urząd Gminy Oporów   Oporów 25   99-322 Oporów 
- telefonicznie: (24) 383 11 50 
- pod adresem poczty elektronicznej: gmina@oporow.pl 

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu 
e-mail: iodo@oporow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 

III. CELE, PODSTAWA PRAWNA   

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody  oraz art. 6 ust.1 lit.c 

RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz. 

1728)  

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą 

-  Gminne Biuro Spisowe w Gminie Oporów,  
-  Główny Urząd Statystyczny; 
-  podmiot, któremu zlecono świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z zawartą 
umową przez Administratora i w zakresie określonym umową; 
- inne organy i podmioty, którym z mocy prawa udostępnia się dane osobowe związane z naborem. 
 

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa.  

 

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Przysługuje Państwu prawo do : 

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO) 

2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO) 

3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 

4. usunięcia danych (art. 17 RODO) 

5. przenoszenia danych ( w oparciu o przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. a) 

6. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:   

-  listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  
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             -  przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;  
-  telefonicznie: (22) 531 03 00. 
, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

VII.  DOBROWOLNOŚĆ / OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do 

aplikacji e/learning. 

 

VIII.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………… oświadczam, że  
                                                                         ( imię i nazwisko)  
 
 
zapoznałam/łem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na 
rachmistrzów terenowych do PSR 2020 i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Biuro Spisowe w Gminie 
Oporów, na zasadach określonych w rozporządzeniu  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.RODO) moich danych osobowych 
zawartych w złożonych przeze dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie 
naboru na stanowisko rachmistrza terenowego. 

    

 

…………………………                                                             ………………………………………. 
( miejscowość, data)                                                                           ( czytelny podpis)  
 
 
                                                                                

                                                                                       

 

                                                                                       


