
Załącznik nr 3 

do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany …………………………………………, oświadczam, że: 

(imię i nazwisko) 

Zapoznałem/am się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Gminne Biuro Spisowe w Łodygowicach, na zasadach określonych 

w rozporządzeniu 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 osobnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE 

(tzw.RODO) 

moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie w dokumentach dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na rachmistrza 

terenowego. 

 

……………………………………. 

(własnoręczny czytelny podpis) 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) [Dz. U. UE. L. 

2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łodygowice 

ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowany przez Wójta Gminy.  

 2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych tj. Panem Mirosławem Midor pod adresem e-mail iod@lodygowice.pl lub 

korespondencyjnie na adres Administratora. 

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO  

w celu: - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 



20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019r., 

poz. 1728) 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Łodygowice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy 

Łodygowice. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad 

określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym również profilowaniu.  

7) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do 

usunięcia danych jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, do ograniczenia przetwarzania 

danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – 

przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa 

się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 


