Wzór – załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Baligród
w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
Kwestionariusz zgłoszenia kandydatury na rachmistrza terenowego przy Powszechnym Spisie Rolnym
2020 zawierający niezbędne dane osobowe

Imię
Nazwisko

Adres e-mail
Numer telefonu

Oświadczam, że:
1) jestem osobą pełnoletnią;
2) zamieszkuję na terenie danej gminy;
3) posiadam co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługuję się językiem polskim w mowie i piśmie;
5) nie byłem/byłam skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń i danych.

...…………………………………………
(data i własnoręczny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dotycząca przetwarzania danych w ramach realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów
terenowych.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród.
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony
Danych (adres e-mail: ido@baligrod.pl / tel.: (13) 468 40 77).
Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków
określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej tj. w celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia
kandydata/ów na rachmistrza terenowego w Urzędzie Gminy w Baligrodzie.
Podstawa prawna: art. 20 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. z dnia 31 lipca 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) w związku z art. 6 ust. 1 lit c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem,
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz
przechowywanie dokumentacji dot. naboru. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa tj. przez 5
lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów, którzy nie zostaną
wybrani do roli rachmistrza terenowego zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu
naboru.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne,jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu
do aplikacji e/m-learning.W ramach realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie
będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.
L Nr 119, str. 1, Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2).
Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na zasadach przewidzianych
prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

