KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
PROWADZONEGO NABORU NA RACHMISTRZÓW
Szanowni Państwo w związku z organizowanym przez Urząd Miejski w Kocku naborem kandydatów na rachmistrzów
przekazujemy informację dotyczącą przetwarzana Państwa danych osobowych udostępnianych w ramach
prowadzonego naboru:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kock reprezentowana przez Burmistrza Kocka, ul. Jana
Pawła II 29, 21-150 Kock, e-mail: kock@kock.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.
przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31
lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
4. Państwa dane możemy udostępniać:
 Gminnemu komisarzowi spisowemu w postaci listy kandydatów;
 Głównemu Urzędowi Statystycznemu (w tym m.in. zastępcy właściwego wojewódzkiego komisarza
spisowego, który powołuje rachmistrza terenowego oraz Dyrektorowi Urzędu Statystycznego, który
zawiera umowę zlecenia z rachmistrzem);
 pracownikom jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, w ramach
prowadzonego szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych;
 podmiotom współpracującym z administratorem tj. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych
umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby
działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy i rozporządzenia kompetencyjne.
6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne aby wziąć udział w naborze na rachmistrza.
Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do
naboru.
7. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie Państwo prawo do:
 dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
 ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są
nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.
8. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie ale nie będą podlegały profilowaniu.
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