
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz w 

innej dokumentacji papierowej złożonej w trakcie trwania naboru kandydatów na 
rachmistrzów terenowych jest Wójt Gminy Burzenin, z siedzibą w Burzeninie przy ul. 
Sieradzkiej 1. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z 
Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie 
na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków nałożonych 
na administratora danych wynikających z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., tj. organizacji naboru kandydatów na 
rachmistrzów terenowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Złożonych dokumentów Urząd Gminy Burzenin nie zwraca. W razie wyłonienia kandydata 
na rachmistrza, przedłożone dokumenty będą przechowywane do momentu przyjęcia lub 
odrzucenia przez niego oferty roli rachmistrza, a następnie przez okres wynikający z 
kategorii archiwalnej oznaczonej dla tego rodzaju spraw, zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie 
zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od 
zakończenia procesu naboru. 

6. Jest Pani/Pan uprawniona(y) do dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą 
ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie zgłoszenia bez 
rozpatrzenia. 

9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
(podpis kandydata) 
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