
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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
(Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz 
Rzgowa (Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Więcej informacji na stronie www.rzgow.pl lub
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Da-
nych Osobowych.

2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@rzgow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrza
terenowego, w związku z art. 20 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. z dnia 31
lipca 2019 r. a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej zgody w przypad-
ku podania danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu uzyskania przez Panią/Pana
dostępu do aplikacji e/m-learning a w przypadku podania numeru telefonu w celu ułatwienia
z Panią/Panem kontaktu.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane organom oraz podmiotom uprawnionym do otrzyma-
nia Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, na
podstawie umów zawartych z Administratorem. 

5. Podane przez Panią /Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do reali-
zacji celu w jakim zostały zgromadzone, a następnie archiwizowane przez okres wynikający
z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, a w
przypadkach  wynikających  z  przepisów  prawa,  prawo  do  żądania  ograniczenia
przetwarzania  danych  osobowych.  W  przypadku,  gdy  podstawę  przetwarzania  danych
osobowych  jest  zgoda  na  przetwarzanie  danych  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do
przenoszenia danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.  Cofnięcie  zgody  nie  wpływa na  zgodność  z  prawem przetwarzania  danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia
zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  należy  skierować  oświadczenie  w  tym
przedmiocie na adres Administratora danych pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

7. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobo-
wych w celu podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art.  20 ust.  1 ustawy o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 r., jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie unie-
możliwi rozpoznanie zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego. Podanie danych oso-
bowych na podstawie zgody jest dobrowolne jednakże ich niepodanie – w przypadku adresu
e-mail - uniemożliwi Pani/Panu dostęp do aplikacji e/m-learning, a w przypadku niepodania
numeru telefonu - utrudni kontakt z Panią/Panem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
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