Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru
kandydatów na rachmistrzów spisowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz
Miasta Kamienna Góra, którego siedzibą jest Urząd Miasta Kamienna Góra (58-400),
Plac Grunwaldzki 1.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@kamiennagora.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustawy z dnia 9 sierpni 2019 r.
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm)
w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzane będą za zgodą w celu realizacji
naboru oraz przeprowadzenia szkolenia e-learningowego na rachmistrza spisowego.
4. Odbiorcami Pana/i 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 oraz osoby i pomioty upoważnione na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub stosownych umów podpisanych przez Administratora.
5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i instytucji międzynarodowych.
6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do
osiągnięcia celu na jaki zostały zebrane, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także Rozporządzenia 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, tj. przez
okres 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną B-5.
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pan/i prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu na niezgodne z RODO przetwarzanie danych
osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi
wzięcie udziału w realizacji naboru na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji
szkoleniowej e-learning.
11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu procesowi podejmowania decyzji ani
profilowaniu.
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