
Informacje dotyczqce przetwarzania danych osobowych

w celu realizacji naboru kandydatow na rachmistrzow spisowych

W zwiqzku z realizacjq wymogow Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) - (Dz. Urz. DE L 119 z
04.05.2016, str. 1 z pozn. zm.) ,,RODO", administrator informuje o zasadach oraz o przystugujqcych Pani/Panu prawach
zwigzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Jasienica jako Gminny Komisarz Spisowy z siedzibq 43-

385Jasienical59.
Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) maze siq Pani/Pan kontaktowac:
- pocztqtradycyjnq na adres: 43-385 Jasienica 159,
- pocztq elektronicznq na adres e-mail: barbara.taton@jasienica.pl
Do IOD nalezy kierowac wytqcznie sprawy dotyczqce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w
tym realizacji Pani/Pana prawwynikajqcych z RODO.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe b^dq przetwarzane na podstawie:
- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezb^dne do wypetnienia obowiqzku prawnego ciqzqcego

na administratorze wynikajqcego z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludnosci i
mieszkan w 2021 r. (Dz. U.2019 r.poz. 1775, z pozn. zm.), dalej ,,ustawa o NSP 2021".

Podanie innych danych w zakresie nieokreslonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrazenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgod? tak
wyrazonq mozna odwotac w dowolnym czasie.

III. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcq Pani/Pana danych osobowych b^dq podmioty okreslone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty
wspotpracujqce z administratorem, dostawcy ustug technicznych i organizacyjnych umozliwiajqcych przeprowadzenie
naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczqcej naboru, osoby dziatajqce na polecenie administratora, osoby
i podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego.

IV. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe b^dq przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakohczenia procesu naboru na rachmistrza
spisowego.

V. Prawa osoby, ktorej dane dotyczq
Przystuguje Pani/Panu prawo do:
- dost^pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- cofni^cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w ktorym przetwarzanie Panstwa danych odbywa si^

na podstawie zgody,
- wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych (na adres Urz^du Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jezeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.

VI. Dobrowolnosc/ Obowiqzek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiqzkowe, jednak jest warunkiem umozliwiajqcym
ubieganie SIQ kandydata o przyJQcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dost^pu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie b^dq profilowane ani tez nie b^dq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


