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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH NABORU NA 
RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 

 
Na podstawie art. 13 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 - RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych. 

 

Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
URZĄD GIMNY I MIASTA ODOLANÓW 
Rynek 11 
63-430 Odolanów 
reprezentowany przez Burmistrza 

Dane kontaktowe 
Z AD można się skontaktować: 

 tel.: 62 733 15 81 
e-mail: sekretariat@odolanow.pl 

Inspektor Ochrony Danych Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iod@odolanow.pl 

Cele przetwarzania, podstawa 
prawna przetwarzania, rodzaj 

przetwarzanych danych 
osobowych 

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonego naboru kandydatów na rachmistrzów 
spisowych a podstawą przetwarzania danych osobowych przez AD jest art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego 
z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. 
U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.  
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest 
dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru 
na rachmistrza spisowego. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty 
współpracujące z administratorem, 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. 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w przypadku, 
w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody. 

Dodatkowe informacje 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych oraz krajowe przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane co do 
zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu 
profilowania. 

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu 
do aplikacji szkoleniowej e-learning. 

 
 
  


