
Załącznik nr 3  

do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna 
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów 
terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020 na terenie gminy Dzwola 

 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, tel: 

15 875 22 15, email: ugdzwola@mbnet.pl. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: 
iod@rodokontakt.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów 
terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020 na terenie gminy Dzwola. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest: 

a. niezbędność wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO) 

b. zgoda osoby w zakresie komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

5. Podane  dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji 
celu wskazanego w pkt. 3 tj. do zakończenia przeprowadzenia naboru kandydatów na 
rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020, a następnie przez okres 
wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię 
archiwalną,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.  

Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza 
terenowego zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu rekrutacji. 

6. Podane  dane osobowe mogą zostać  przekazane  uprawnionym podmiotom oraz organom 
administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. Prezesowi Głównego 
Urzędu Statystycznego, Urzędowi Statystycznemu w Lublinie. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem  ich  danych 
osobowych: 

a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo: 

e) do usunięcia danych f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie 
nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania 
 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania. 

9. Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do procesu naboru kandydatów na 
rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie 
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naboru. Podanie dodatkowego zakresu danych tj. w zakresie komunikacji elektronicznej ma 
charakter  dobrowolny, a podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda. 

 

Podstawa prawna: 

 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) 

 Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. 
 
 

 

 
 


