Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów
spisowych

W związku zrealizacją r,vymogów Rozporządzenia Parlamęntu Europejskiego iRady (UE) 20161679 zdnia27 kwiętnia
2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przętwalzaniem danych osobowych i rv sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporz,ądzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L
1I9 z 04.05.2016, str. 7 z poźn.zm.) ,,RODO". administrator inlormuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach związanych z przęt:warzaniem Pani/Pana danych osobowych,

I

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Wodzisławiu Śląskim.

II

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktorvać:

-

pocztą tradycyjną na adres: ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzislalv Śląski.
- poeztą elektroniczną na adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl
Do IOD naleźy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetr,varzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora,
w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- aft.. 6. ust. 1 lit.

c

RODO, t:. przętwarzanie jest niezbędne do rvypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

na administratorze wynikająaego z art, 24 ustawy zdnla9 sieęnia 201,9 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 202I r. (Dz. U. 2019 r. poz, 177 5, z pożn.zm,), dalej .,ustawa o NSP 202 l",
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami pra\Ą,a. zostanię potraktowane jako zgoda (ań, 6 ust. 1 lit, a
RODO) na pftętwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolnę, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

IV

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone r.v 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.

V

Okres przechowywania danych osobowych

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

VI

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prarvo do:

- dostępu do danych osobowych. w tym pra\Ą,o do uzyskania kopii tych danych,
- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
-

o

gran i czen i a pr zetw at zani a danych

o

sobowych,

- przenoszenia danych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- colhięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku. rv którym przetwarzanie Państwa danych odbyi.va
się na podstawie zgody.

- lvniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osoborvych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul,
Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeźeli Pani/Pana zdaniem przetrł,arzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

RoDo.

[I

Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacy,jnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym
ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisorvego iudzięlenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej elearn ing.

VI

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
PaniiPana dane osoborve nie będą profilowane ani tez nic będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

