
Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza 
spisowego do PSR 2020r. 

 
 

Nazwisko i imię (imiona) …………………………………………………………………………………………… 
 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nr telefonu………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

adres              email………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 

/data i czytelny podpis/ 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu przez 
Wójta Gminy Michałowice w celu realizacji procesu naboru na rachmistrza terenowego do Powszechnego 
Spisu Rolnego w 2020 r., zgodnie z Rozporządzeniem 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 
(RODO). 
 

……………………………………………….. 
Data i podpis osoby, której dane dotyczą 

 
 
 
 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w procesie rekrutacji 
 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, 
przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można 
skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, 
skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje 
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail 
iod@michalowice.malopolska.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu naboru na rachmistrza 
terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez kandydata. Dane osobowe 
będą przechowywane przez okres trwania naboru, po czym zostaną usunięte. Dane osobowe będą przekazywane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w naborze. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo 
do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, 
posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich. 
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