






 

 

Załącznik Nr 1 

 

................................................... 

       (Miejscowość i data) 

 
 

Wójt Gminy Dębowiec 
Gminny Komisarz Spisowy 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA RACHMISTRZA TERENOWEGO  

do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 

PESEL 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

NR TELEFONU, ADRES E-MAIL 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA / NAUKI 
 

 

 

 

…………………….……………………..…… 
Podpis Kandydata 

 
 
 
Załączniki: 

1. Kserokopia dokumentu poświadczającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument 
ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata) 

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa 
skarbowe) 

3. Podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru 
kandydatów na rachmistrzów terenowych 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 



Załącznik Nr 4 

................................................... 

       (Miejscowość i data) 

 
 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

…………..……..……………………………………………..………………………………… 
/imię i nazwisko kandydata na rachmistrza/ 

 
 
 
Oświadczenia:  
 
I.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na rachmistrza terenowego, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. A 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.).  

 
 

…………………………………………………………..  
(podpis kandydata na rachmistrza)  

 
 
 
 

II.   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to  
m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych, 
zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procedury rekrutacji – m.in. takich jak: adres e-mail, numer telefonu.  

 
 

…………………………………………………………..  
(podpis kandydata na rachmistrza)  

 
 
 

 



Załącznik Nr 3 

Gminny Komisarz Spisowy 
Wójt Gminy Dębowiec 
38-220 Dębowiec 101, 
tel. 13 4413028, fax 13 4413731 
 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - 
 
 

Wójt Gminy Dębowiec, jako Gminny Komisarz Spisowy jest administratorem danych osobowych 
kandydatów na rachmistrzów terenowych. 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych na adres korespondencyjny 
Urzędu Gminy w Dębowcu lub mailowo:iodo@debowiec.pl. 
 
Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek ciążący na Administratorze w związku z ustawą 
z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
 
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego 
i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning. 
 
Odbiorcami danych osobowych będą osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Dyrektor właściwego urzędu 
statystycznego oraz Centrum Informatyki Statystycznej. 
 
Dane będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza 
terenowego. 
 
Przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  – na podstawie art. 16 RODO, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych  – na podstawie art. 18 RODO, 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwu, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
 
Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 
 

Dębowiec, dnia 15 czerwca 2020 r. 



Załącznik Nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

 
 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………….………….. 

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………………………………………………., 

(adres zamieszkania) 

 

oświadczam, iż  nie byłam/em  skazana/y  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

………………………………………..                             ………….…………..………………………… 
         Miejscowość i data                              własnoręczny czytelny podpis 

 


