
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 

z przeprowadzeniem naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych 

w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), 

- zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej - Gminny 

Komisarz Spisowy, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1. 
 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora, 

c) telefonicznie: 33 4971 721. 
 

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

kandydatów na rachmistrzów terenowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w związku 

z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 

ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1728), na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO. 
 

4. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednakże jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego 

w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 i udzieleniem dostępu do aplikacji e/m-learning. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt.3 

i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwacji dokumentów, w których zostały zawarte.  
 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą 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. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/Organizacji 

międzynarodowej. 
 

8. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile żądania 

nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze 

względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne 

przepisy. 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona,  

- przy czym  możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od 

spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 
 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny 

z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

……..………….………………………………….. 
Data, czytelny podpis kandydata 

mailto:j.wnuczek@um.bielsko.pl

