KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)
zwanym dalej RODO,
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zostałem poinformowana/y, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno – Gminny Komisarz Spisowy w
Zbicznie z siedzibą Urząd Gminy Zbiczno pod adresem 87-305 Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno.pl; tel.
56 493 93 17.
2. W Urzędzie Gminy Zbiczno został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: IOD@zbiczno.pl;
b) pod numerem telefonu 56 493 93 17.
3. Urząd Gminy Zbiczno może przetwarzać moje dane w celu przeprowadzenia naboru na rachmistrzów
terenowych i organizacji pracy rachmistrzów terenowych w związku z Powszechnym Spisem Rolnym
2020 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit „c” RODO.
4. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania uniemożliwi
Gminnemu Komisarzowi Spisowemu przeprowadzenie procedury naboru jak również organizacji pracy
rachmistrza w odniesieniu do mojej osoby.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach prawnych. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną
zakwalifikowani do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego zostaną usunięte niezwłocznie po wyczerpaniu
przesłanek uzasadniających dalsze przetwarzanie danych.
6. Moje dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio ode mnie.
7. W związku z tym, iż Urząd przetwarza moje dane osobowe, co do zasady przysługują mi następujące prawa:
- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo dostępu do treści swoich danych;
- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to
przysługuje wówczas gdy Urząd przetwarza dane osobowe w związku z realizacją zadania publicznego).
8. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9. Moje dane osobowe mogą być udostępnione Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al.
Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Każdorazowo, gdyby zaszła taka potrzeba odbiorcami moich danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………….…………………………….
Czytelny podpis kandydata na rachmistrza terenowego

