
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 RODO 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Komisarz Spisowy tj. Burmistrz Nowego 

Miasta Lubawskiego (13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1), telefon kontaktowy: 

56 4729610, e-mail: urząd@umnowemiasto.pl. 

2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję 

pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@valven.pl / iod@umnowemiasto.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na 

rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 w związku z wypełnieniem 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie art. 

19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 

2019 r. poz.1728). 

Jeżeli w dokumentach zawarte są inne dane niż wymagane lub dane szczególnych kategorii, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich 

przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty uprawnione na mocy odrębnych 

przepisów prawa, tj. zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego (dyrektor Urzędu 

Statystycznego w Olsztynie), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz 

podmioty współpracujące w zakresie obsługi ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.  

5. Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do zakończenia przeprowadzenia naboru 

kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, a następnie 

dane będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres 5 lat  liczonych od dnia 

01 stycznia następnego roku, w którym nastąpiło zakończenie przeprowadzenia naboru. 

6. Podanie w formularzu zgłoszeniowym przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 

przystąpienia do procesu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym 

Spisie Rolnym 2020.  

Brak ich podania uniemożliwi ubieganie się o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie 

dostępu do aplikacji e/m-learning.  

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 

RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 
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d) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust. 3 

RODO). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

         

       

         …………………………………………….. 
                    data i  czytelny podpis kandydata 

          

 


