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Gminny Komisarz Spisowy 
38-124 Wiśniowa 150 
 

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego 
do Powszechnego Spisu Rolnego 2020r. 

 
Nazwisko i imię (imiona) …………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres email ……………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………… 

Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że posługuję się językiem polskim w mowie i w piśmie. 

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 
Załączniki: 

1) Kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej. 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
/data i czytelny podpis/ 

 

Oświadczenie o niekaralności 
 
 
Ja, niżej podpisany/a  ……………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 
zamieszkały/a    ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

 
oświadczam iż nie byłam/em skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
…………………………………… 
miejscowość i data 
 

…….…………………………………………………. 
/własnoręczny czytelny podpis / 
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INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

TEMAT: ORGANIZACJA OTWARTEGO I KONKURENCYJNEGO NABORU KANDYDATÓW  
NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH. 

Kogo dotyczy informacja:  

Kandydaci na Rachmistrzów Terenowych. 

Kto wykorzystuje dane:  

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,  

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Wiśniowa 

Kontakt: 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - 00-925 Warszawa, Aleja Niepodległości 208. 

Gminny Komisarz Spisowy – 38-124 Wiśniowa 150. 

Pytania, wnioski, Inspektor Ochrony Danych:  

Główny Urząd statystyczny - IODGUS@stat.gov.pl. 

Gminny Komisarz Spisowy – iod@wisniowa.pl.   

Cel wykorzystania:  

Organizacja otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych. 

Podstawa Prawna:  

art. 6. ust. 1 lit. c) RODO, art. 19 ust. 1 pkt. 4) i ust. 2 pkt. 2) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728). 

Kto może otrzymać dane:  

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 

Okres przechowywania:  

5 lat od rozstrzygnięcia naboru; 

Czy musze podać dane:  

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. 

Przysługujące prawa: 

1) żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy: 

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie 
Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,  

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu 

Nie przysługuje Pani / Panu: 

1) żądania dostępu do Twoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

3) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 

5) przenoszenia Twoich danych osobowych, 

6) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

Przekazanie danych do Państwa trzecich: nie dotyczy. 

Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy. 
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