I nformacje doĘczące przetwa r:za n ta da nych osobowych w cel u rea izacji
na boru ka ndydatów na rachm istzów spisowych
W związku z realizacją wymogów Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20L6l679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawle ochrony osób fizycznych w związku z
pzetwazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz
uchylenia dyreĘwy 95l46|wE (ogólne rozponądzenie o ochronie danych) - (Dz. Ulz. UE
L 119 z 04'05.2016, str. L z późn. zm.) ,,RoDo', administrator informuje o zasadach oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetvłarzaniem Pani/Pana danych

osobowych.

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisaz Spisowy w
Ładzicach - wójt Gmlny - Krzysztof Ciupiński.

II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IoD) może się Pani/Pan kontaktować:
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia
36 , g7-56t Ładzice
- pocztą eleKroniczną na adres e-mail: iod@ladzice.pl
Do IoD nalezy kierować wyłącznie sprawy dotyczące pzetwazania Pani/Pana danych
osobowych pnez administratora, w Ęm realizacji Pani/Pana praw wynikających z RoDo.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwazane na podstawie:
- art. 6' ust. 1 lit' c RoDo, tj. przeMvananie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku
prawne9o ciązącego na administratoze wynikającego z art'
ustawy z dnia 9
sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 202t r. (Dz.
U. 2019 r. poz. L775, z Bóźn. zffi.), dalej ,,ustawa o NSP zo2.I".
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Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie
potraktowane jako zgoda (aft. 6 ust. 1 lit. a RODO) na pzetwazanie
tych danych

osobowych. Wyrazenie zgody W tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrazoną
można odwołać w dowolnym czasie.

IV. Od_biorcy danych osobowych
odbiorcą Pa n ilPana danych osobowych będą podmioty określone W razdziale 6 ustawy
o
NSP 20 2 1 , pod mioĘ współp rac uj ące z adm n istratore m dostawcy usług tech
n icznych
,

orga nizacyj nych u mozliwiająrych ptzeprowadzen le naboru o raz pruec howywa
n te
dokumentacji doĘczącej n a boru I osoby działa ce na polecen ie ad mt n strato ra
Ją
, osoby
podm ioty u powazn to ne na
e pzepisów prawa powszech nle obowi ązuJącego

V. Okres pzechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane pŻez okres S-ciu tat od zakończenia
procesu naboru na rachmistaa spisowego.

VI. Prawa osobn której dane doĘczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do danych osobowych, w Ęm prawo do uzyskania kopii
Ęch danych,
- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- ograniczenia paetwazania danych osobowych,
- pzenoszenia danych,
- spzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

cofnięcia zgody na pzetwarzanie danych osobowych W przypadku, w Kórym
pzetwazanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
_ wniesienia
skargi do Prezesa Uzędu ochrony Danych osobowych (na adres Uzędu
-

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jezeli pani/pana zdaniem
przebnarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza pzepisy RoDo.

VII. Dobrowolność/ obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawaĘch w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
jest warunkiem umozliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistza
spisowego i udzie]enie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e_learning.

VIII. ZautomaĘzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegaĘ

zautomatyzowanemu podejmowan iu deryzji.

