Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
1.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Prezydent Miasta
Kalisza. Z Administratorem można skontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres: 62-800
Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 00.

2.

Inspektor ochrony danych.
Z Inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: listownie kierując korespondencję
na adres: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 56.

3.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów
terenowych. Podstawą prawną ich przetwarzania będzie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w
2020r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728). W odniesieniu do przekazanych danych kontaktowych podstawą
prawną ich przetwarzania będzie zgoda osoby, której dane dotyczą.

4.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcą Pani/Pana 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, osoby i podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na
rachmistrza terenowego.

6.

Prawa osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia
tych danych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela
Inspektor ochrony danych.

7.

Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do
aplikacji e/m-learning.

8.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

