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lnformacJe dołczące przetwarzania danych osobowYch

w celu .€allzacii naboru kandydatów na raómistźów terenowych

W związku z realizacją WymogóW Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2076/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r_ W sprawie ochrony osób fizycznych W żwiązku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodne8o prżeŃwu takich danych oraz uchy'enia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)1 (RoDo), administrator informuje o zasadach oraz o prrysfugujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzani€m Pani/Pana danych osobowych.

l. Administrator
Administratorem Pani/Pane danych osobowych jest Pfezes GłóWnego Urżędu statystycznego jako
Generalny (omisarz spisowy z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 WaIszawa.

ll. lnspektor ochrony danych
z inspektolem ochrony danych (loD) może się Pani/Pan kontaktować:

1. pocztą tradycyjną na adres: loD GUs, al. NiepodlĘłości 208,00-925 Warszawa,
2, pocztą elektroniczną na adres e-mail: lop§u!@_!e!.Boy4!
Do loD należy kierować WYlącznie sprawY dotyczące przetwar.ania Pani,/Pana danych osobowych przez

administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw Wynikających z RoDo.

lll. celeoraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pafia dane osobowe będą przetwalzane na podstawie:

- art. 6. ust. 1 lit. c RoDo, tj, przetwarzanie jest niezbędne do wYpelnienia obowiązku prawnego

ciążące8o na administratorze wynikającego z art. 35 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym
spisie powsżechnym ludności i mieszkań w zozLr.(Dz.U.z2oL9 r.,poz.1775|.

- art. 6. ust. 1 lit. f RoDo, tj. przetwar2anie jest niezbędne do celóW Wynikających z prawnie
uzasadnionych interesóW realizowanych przez admini§tratora pole8aiących na zapewnieniu
optymalnej or8anizacji procesu naboru oraz bezpieczeństwa prac1 przy lvykorżystaniu aplikacji
e/mJearning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukc,ie i

prezentacje oraz mat€riał popularyzacyjne służącej także do przeprowadzenia egzaminu
testowego, o którym mowa w art, 35 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludnoŚci i

mieszkań W 2021r.

Odbiorcy danych osobowych
odbiorcą PanyPana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług
techni€znych i organizacYjnych umoźliwiającYch przeprowadzenie naboru oraz plzechowywanie
dokumentacji dotycźącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty
upoważnione na podstawie przepisóW prawa powsźechnie obowiązującego.

okae§ prrechowywanla danych osobowyó
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) 3 ty8odni od dnia żakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

lRozpoźądz€nie Pallamsntu Europejskiego iRady (Ut)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizFźnych W
żtdąrku z prłetwaaaniem danyah osobolvych iw §prawie $robodnego pżepłyU9u takich danych oraz uchlenia dyrektyrry 95/46/WE
(ogólne rożporżądżeoie o ochroni€ danych) (D!. UrZ UE L 119 z 04.05,2016, §tr. 1,z pćźn- żm.'
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b) po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony

przed roszczeniarni związanymi z procesem naboru przez okres 3 lat liczonych od momentu
zakończenia procesu naboru na rachmistrza tefenowego.

vl. Prawa osoby, któ.ej dane dotyEą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, W tym prawo do uzyskanla kopii tych danych;
2. sprostowania {poprawiania) danych osobowyó;
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;.
4. przenoszenia danych;
5. sprzeciwu Wobec przetwarżania danych osobowycł;
6, wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony Danych osobowych (na adres Urzędu ochrony Danych

osobowych, ul- stawki Ł 00 - 193 Warsuawa), jeżeli PanilPana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza prrepisy RoDo.

vtl. DobrolYolność/ obowiązek podania danych osobo! Yó
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacvjnych niejesi obowiązkowe, jednakj€st Warunkiem
umożliwiającym ubie8ani€ się kandydata o prryjęcie na rachmistaza terenowego i udzielenie dostępu do
aplikacji e/młearn!n8,

vlll. zautomatyzowane podeimowanie decr.ii, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podl€ał zautomatyzowanemu
podejmowaniu d€cYz!i.
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Procedura naboru kandydatów na rachmistróul do lt spisu pńbnego

1. Nabór kandydatóW na rachmistźóW terenowych dokonywanyjestw opa.ciu o pzepisy ustawy z dnia 9 sierpnia

2o19 r. o narodowym spisie powszechnym tudności i mieszkań W 2021 r. (Dz.U. z dnia 18 Września 2019 r,, poz,

1775|,

2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnotetnich;

2) zamieszkałych na ter€nie danei gminy;

3) cieszących się nieposztakowaną opinia;

4) posiadaiących co najmniei średnie wykształcenie;

5) posługuiących się ięzykiem polskim w mowie i w piśmie;

6) które nie były skazane prawomocnym Wyrokiem za umyśtne przestępstwo tub umyśtne pęestępstwo

skarbowe.

3. ośWiadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppK 6, kandydat na rachmistża tefenowego składa

podrygoremodpowiedziatnościkarne|zasktadaniefałszywychoświadczeń.oświadczenietozawieraklauzulę

nastńiącei tresci: "testem 
świadomy odpowiedzialności karnei za złożenie fałsrywego oświadczenia," Wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr'l do procedury,

4. Gminny Komisar. Spisowy upowszechnia informację o otwańym i konkurency|nym naborze kandydatów na

rachmistrzóW terenowych w miejscu powszechnie dosĘpnym w siedzibie Ulzędu gminy lub na stronie

podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie lnformac,ii Publicznej,

5. Nabór kandydatóW na rachmistrzóW odbywa się w terminie od 9 do 20 marca 2020 r,

6, kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy,gdzie podaią swoie imię, nazwisko,adres

zamieszkania, adres e_mail , numer telefonu oraz składaią oświadczenie, o którym mowa w pkt, 3,

7. kandydaci na rachmistnów terenowych zgłaszaiący się do urzędu gminy otrzymują informac,ie, o których mowa

Wań13RoDo.|nformaciedotycząceprzetwarzaniadanychosobowychwcelulealizacjinaborukandydatów
na rachmistrzóW teIenowych stanową załącznik nr 2 do Procedury,
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Dane podane prżez kandydatóW na rachmistrżóW są rejestrowane w systemie Ewidencji RachmistrżóW (sER)

przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otzymat uprawnienia dostępu do sER. Dane do
uwierżytelnienia W sER Wraz z instrukcią postępowania upoważniony pracownik uzędu gniny otrzyma drogą
mailową z centrum lnformatyki statystycznei - jednostki podległ,ei Prezesowi GłóWnego Urźędu statystycznego,

Kandydaci na rachmistlzóW terenowych po reiestracii W sER otnymają login do aplikacii e/m-tearning.

Kandydaci na rachmistrzóW terenowych, których dane zostały zalejestrowane W sER, drogą mailową otrrymają
hasło oraż informacie o sposobie dostęPu do aplikicii e/m-learning Kóra zawierać będzie materiały oraż
przykłady szkoteniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały poputaryzacyjne.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych otzymaią od urzędu gminy W czasie rejestrowania ich danych W sER

lub na podany adres e-mail informacje d dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z uynikiem pozytywnym

będzie Warunkiem koniecznym do uryskania możtiwości kwatifikacji na rachmistrza terenowego.

Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 9 będzie reatizowany za pomocą aptikacii e/m-learning,

Dan€ kandydatóW, którzy nie zdadzą egzam inu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistźa terenowego, Zostaną

usunięte po 3 tygodniach od dnia zakończenia procesu naboru.
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(miejscowość, data)

ośwIADczENIE DlA KANDvDATów
NA RACHMISTRZOW TERENOnrYCH

Ja, niżej podpisana/y .............i*;;;;;;;i . .,.,,., ośvńńczam, że

- nie bvłam/em skazana/skazanv Drawomocnvln wvrokiem za
umyślne frzestępstwo lub umfśfne przestępśtwo śkarbowe.

Jeitęm, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
osWlaocZenla.

(własnoręczny podpis)


