
Załącznik nr 5  

do ogłoszenia o naborze do PSR 2020 

r na rachmistrzów terenowych  

z dn. 15.06.2020 r.  

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce – Gminny 

Komisarz Spisowy z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; 

info@niemce.pl; 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych praw można skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia 

kandydata/ów na rachmistrza terenowego w Urzędzie Gminy Niemce zgodnie z ustawą z 

dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w związku z art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Główny Urząd 

Statystyczny. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, nie dłużej niż do końca realizacji prac spisowych.  

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ani nie zostaną przekazane do 

państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pani/Pan prawo:  

a) żądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) żądać sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) żądać usunięcia danych osobowych; 

d) żądać ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a niepodanie 

ich uniemożliwi przeprowadzenie naboru i wyłonienia kandydata/ów na rachmistrza 

terenowego. 
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