
ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO OGŁOSZENIA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW 

 

 

 

 

                                                          …………………………. 
                                                                                                  ( miejscowość, data) 

 

 

     Urząd Gminy Nawojowa 

     Gminne Biuro Spisowe  

     Ul. Ogrodowa 2 

     33 - 335 Nawojowa 

 
 

 KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA RACHMISTRZA 

SPISOWEGO DO PSR 2020 r. 

 

 

Nazwisko i imię/imiona  

 

Adres zamieszkania  

 
Tel. kontaktowy, e-mail 

 
 

 

 
 

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

 

 

 

……………………………………………………… 

 /czytelny podpis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO OGŁOSZENIA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW 

 
 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………… (imię i nazwisko)  

 

zamieszkały/a 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………… (adres zamieszkania)  

 

oświadczam  

 

iż nie byłem karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwo 

skarbowe.  

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 …………………..…….., dn.…………………… 

 (miejscowość i data złożenia oświadczenia) 

 

                                                                                                           

…………………………………. 

(własnoręczny czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

  

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

DO OGŁOSZENIA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW 

 
 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………… (imię i nazwisko)  

 

 

oświadczam, że:  

1. jestem osobą pełnoletnią;  

2. zamieszkuję na terenie gminy Nawojowa;  

3. posiadam co najmniej średnie wykształcenie;  

4. posługuję się językiem polskim w mowie i w piśmie. 

 

 

 

Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 …………………..…….., dn.…………………… 

 (miejscowość i data złożenia oświadczenia) 

 

                                                                                                           

…………………………………. 

(własnoręczny czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4  

DO OGŁOSZENIA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………… (imię i nazwisko)  

 
 

 

 

Zapoznałem/am się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 

naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Gminne Biuro Spisowe w Nawojowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w 

przedstawionych przeze mnie w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 

rekrutacji w procesie naboru na stanowisko rachmistrza terenowego. 

 

 

…………………..…….., dn.…………………… 

 (miejscowość i data złożenia oświadczenia) 

 

                                                                                                           

…………………………………. 

(własnoręczny czytelny podpis kandydata) 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych 

 

W związku z realizacją wymogów 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)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  

 

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

Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 335 Nawojowa,  

2. Inspektor ochrony danych  

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



1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Nawojowej, Ul. Ogrodowa 2, 33 335 

Nawojowa,  

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@nawojowa.pl  

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.  

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 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), 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną (JRWA), 

6.  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie*. 

UWAGA*: 

Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w 

oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach 

organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie 

opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy 

przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorow 


