
       Załącznik nr 1  

       do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów  

       Gryfino, dn. ......–......–2020 r.  

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

       Gminny Komisarz Spisowy  

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020 r. 

Nazwisko i imię (imiona) ............................................................................................................  

Adres zamieszkania ...........................................................................................................  

Nr telefonu, adres email .........................................................................................................  

Data urodzenia ............................................................................................................  

Wykształcenie ............................................................................................................  

 

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

faktycznym.  

 

      ............................................................... 

        (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik nr 2  

       do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów  

       Gryfino, dn. ......–......–2020 r.  

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

       Gminny Komisarz Spisowy  

 

Oświadczenie o niekaralności 

Ja niżej podpisany/a 

..................................................................................................................................................                     

     (imię i nazwisko) 

zamieszkały..................................................................................................................................

     (adres zamieszkania)  

oświadczam 

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

skarbowe. Jestem świadomy 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  

       Gryfino, dn. ......–......–2020 r.  

        

       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

       Gminny Komisarz Spisowy 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisana/y .........................................................................................,oświadczam, że: 

     (imię, 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 Gryfinie, 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.  

 

       ....................................................... 

        (własnoręczny czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
W związku z zapisami art. 13 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. z 2016 r., 
L 119, poz. 1) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino z siedzibą 
w Gryfinie  
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 416 20 11,  e-mail: iod@gryfino.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu: 
a)  realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz z szeregu ustaw kompetencyjnych  
(merytorycznych), a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy; 

b) zawarcia i realizacji umów; 
c)  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

  d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być 
udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami mogą być: 

a) administrator danych osobowych; 
b) pracownicy merytoryczni; 
c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratorana na podstawie zawartej z 

nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
d) osoby upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego. 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
a)  prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO; 
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane  

 są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –  

w przypadku uznania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora za nizgodne  
z prawem – na podstawie art. 77 RODO; 

 7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  
profilowaniu. 

 

 

 


