
Dnia 28 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 narodowym spisie 
powszechnym ludnosci i mieszkar\ w 2021 r. (Dz.U . poz.l77S, z p6Zn .zm.) - zwany dalej NSP 2021. 

Pani Marzena Swieczak Gminny Komisarz Spisowy w Garwolinie ogtasza otwarty 
i konkurencyjny nabor kandydatow na rachmistrzow spisowych wykonujqcych czynnosci w ramach prac spisowych 
zwiqzanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021 . 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., wed tug stanu na dzien 
31 marca 2021 r., godz. 24.00. 

Termin sktadania ofert: od dnia 01.02.2021 do dnia 09.02.2021 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spetniac nast~puj<lce warunki: 

• 	 miec ukonczone 18 lat, 

• 	 cieszyc siE; nieposzlakowanq opiniq, 

• 	 posiadac co najmniej srednie wyksztatcenie, 

• 	 poslugiwac siE; jE;zykiem polskim w mowie i pismie, 

• 	 nie bye skazanym prawomocnym wyrokiem za umyslne przestE;pstwo lub umyslne przestE;pstwo skarbowe. 

Informacje ogolne: 

1. 	 Dane kandydat6w na rachmistrz6w spisowych Sq rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrz6w (SER) 
przez upowainionego pracownika UrzE;du Miasta w Garwolinie Kandydat na rachmistrza spisowego, kt6rego 
dane zostanq zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany 
w ofercie adres e-mail zostanie wyslane hasto umoiliwiajqce dostE;P do systemu e-Iearning~ 

2. 	 Na podany w ofercie adres e-mail bE;dq przekazywane informacje 0 terminie i formie szkolenia, kt6rego 
ukonczenie z wynikiem pozytywnym bE;dzie warunkiem koniecznym do uzyskania moiliwosci kwalifikacji na 
rachmistrza spisowego. 

3. 	 Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wziE;cia udzialu w szkoleniu przeprowadzanym w trybie 
zdalnym. Szkolenia dla rachmistrz6w spisowych obejmowae bE;dq cZE;se teoretycznq oraz cZE;sc praktycznq. 
Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, bE;dzie realizowany za pomOCq 
aplikacji e-Iearning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posluguje siE; wlasnym urzqdzeniem 
z dostE;pem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, kt6ry nie weimie udzialu 
w calosci szkolenia, nie moie przystqpic do egzaminu konczqcego szkolenie. 

4. 	 Kandydaci, kt6rzy uzyskajq pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostanq 
wpisani na listE; os6b zakwalifikowanych do pelnienia roli rachmistrza . 0 kolejnosci na liscie decydowac bE;dzie 
najwyisza liczba punkt6w uzyskanych na egzaminie przez kandydat6w z danej gminy (jako pierwsze 
kryterium) oraz najkr6tszy czas, w jakim zostal napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych 
punkt6w (jako drugie kryterium). Na liscie bE;dq zamieszczone przy kaidym z kandydat6w wyniki obu tych 

kryteri6w. 

S. 	 Kandydaci, kt6rzy uzyskajq najwyisze miejsce na liscie, zostanq powolani na rachmistrz6w spisowych 
(w liczbie adekwatnej do potrzeb), a nastE;pnie podpiszq umowE; zlecenia z dyrektorem urzE;du statystycznego 
- jako zastE;pCq wojew6dzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, kt6rych liczba przekracza 
zapotrzebowanie w danej gminie, stanowic bE;dq zas6b rezerwowy. 

6. 	 Kandydat ma prawo wglqdu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwlocznie po ogtoszeniu wynik6w 
egzaminu testowego oraz iqdania sprawdzenia WBS poprawnosci tego wyniku . 

7. 	 Kandydat, po powolaniu na rachmistrza spisowego, zobowiqzany jest do przeslania za posrednictwem 
aplikacji e-Iearning danych niezbE;dnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjE;cia do identyfikatora, kt6re 
powinno sp~niac okreslone wymagania: 
a. jednolite tlo, oswietlone, pozbawione cieni i element6w ozdobnych oraz innych os6b, 
b. format pliku - JPG, 
c. rozmiar rzeczywisty zdjE;cia - 23x30mm, co odpowiada : 

• przy rozdzielczosci 300 dpi, rozmiarowi 272x3S4 pixeli, 

• przy rozdzielczosci 600 dpi, rozmiarowi S43x709 pixeli . 

Rachmistrz spisowy, wyloniony w trybie otwartego naboru na zasadach okreslonych w ustawie 0 NSP 2021, wykonuje 
czynnosci w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzE;du statystycznego, 



z wykorzystaniem urzCjdzenia mobilnego wyposaionego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. 
UrzCjdzenie zostanie przekazane raehmistrzowi na podstawie protokolu przekazania, stanowiCjeego zalCjeznik 
do umowy zleeenia. 

Do gtownych zadan rachmistrza spisowego nalezec b~dzie: 

1. 	 przeprowadzenie wywiad6w bezposrednich lub telefonieznyeh w zaleinosei od aktualnej sytuaeji zwiCjzanej z 
epidemiCj COVID-19 z wykorzystaniem urzCjdzenia mobilnego wyposaionego z zainstalowanCj aplikaejCj 
formularzowCj; 

2. 	 zebranie danyeh wed lug ustalonej metodologii i zgodnie z kluezem pytan w aplikaeji formularzowej. 
3. 	 przej~eie ez~sei zadan innyeh raehmistrz6w spisowyeh w sytuaeji awaryjnej, np. gdy zmniejszy si~ liezba 

raehmistrz6w w gminie (np. w przypadku rezygnaeji, zaehorowan itp.) lub dotrzymanie terminu realizaeji spisu 
b~dzie zagroione. 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierac (druk do pobrania): 

1. 	 Zgloszenie zawierajCjee: 

a) imi~ (imiona) i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

e) adres zamieszkania, 

d) numer telefonu, 

e) adres e-mail. 


2. 	 Oswiadezenie zawierajCjee informaej~ 0: 

a. 	 posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
b. 	 korzystaniu z petni praw obywatelskieh; 
c. 	 nieskazaniu prawomoenym wyrokiem za umyslne przest~pstwa lub umyslne przest~pstwa 

skarbowe; 
d. 	 posiadaniu co najmniej sredniego wykszta!cenia; 
e. 	 znajomosei j~zyka polskiego w mowie i pismie; 
f. 	 zgod~ na przetwarzanie danyeh osobowyeh dla potrzeb niezb~dnyeh do realizaeji proeesu naboru 

na stanowisko raehmistrza spisowego. 
g. 	 0 odpowiedzialnosei karnej za zloienie falszywego oswiadezenia .. 

Sktadanie ofert: 

1. 	 Kandydat na raehmistrza spisowego w NSP 2021 moie skladac dokumenty osobiseie w siedzibie urz~du gminy 
lub za posrednietwem: poczty elektronieznej na skrzynk~ e-mailowCjurz~du:umg@garwolin.pl. platformy 
ePUAP albo operatora poeztowego (w tym m.in . Poczty Polskiej, firm kurierskieh). 0 daeie wplywu 
dokument6w deeyduje: 
a) w przypadku osobistego zloienia dokument6w do urz~du lub dor~ezenia ieh za posrednietwem kuriera 

- data dostarezenia do urz~du, 
b) 	 w przypadku wyslania dokument6w poeztCj elektronicznCj na skrzynk~ e-mailowq urz~du wskazanq 

w ogloszeniu - data wprowadzenia zgloszenia do srodka komunikaeji elektronieznej nadawey (data 
wyslania wiadomosei e-mail), 

e) 	 w przypadku wyslania dokument6w poprzez platform~ ePUAP - data wyslania zgloszenia przez nadawe~, 
kt6ra powinna bye r6wnoznaezna z datq wplywu na urz~dowq skrzynk~ na ePUAP (pojawienie si~ 
zgloszenia w systemie teleinformatyeznym), 

d) 	 w przypadku przeslania dokument6w Poeztq Polskq - data stempla poeztowego. 

2. 	 Oferty kandydat6w zloione po terminie, winny spos6b nii okreslony w ogloszeniu lub bez kompletu 
wymaganyeh dokument6w, nie b~dq brane pod uwag~ w post~powaniu rekrutaeyjnym . 

3. 	 Wi~eej informaeji na temat spisu moina uzyskac na stronie internetowej Urz~du Miasta oraz w Gminnym 
Biurze Spisowym w Garwolinie - nr tel. 025-7864220 e-mail: umg.wo@garwolin.pl 

Gminny Komisarz Spisowy 
Burmistrz Mia Garwolina 
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Regulamin naboru rachmistrzow spisowych1 do NSP 2021 

1. 	 Administratorzy i uiytkownicy Wojewodzkiego Biura Spisowego (WBS) w aplikacji System Ewidencji 

Rachmistrzow (SER) rejestrujq pracownikow Gminnych Biur Spisowych (GBS), ktorzy nast~pnie b~dq 

rejestrowae dane kandydatow na rachmistrzow w SER. 

2. 	 Administratorzy i uiytkownicy GBS, 0 ktorych mowa w punkcie 1, rejestrujq w aplikacji SER dane kandydatow 

na rachmistrzow: imi~, nazwisko, e-mail, telefon oraz informacj~ 0 spelnieniu wymagan zgodnie z art. 35 

ust. 1 ustawy 0 NSP 202l. 

3. 	 Adres e-mail i numer telefonu kandydata na rachmistrza niezb~dne Sq w celu zapewnienia optymalnej 

organizacji procesu naboru oraz przeprowadzenia szkolen i egzaminu testowego, 0 ktorym mowa wart. 35 

ust. 7 ustawy 0 NSP 2021, przy wykorzystaniu aplikacji internetowej e-Iearning, ktora zawierae b~dzie m. in.: 

materia/y i przyklady szkoleniowe, niezb~dne instrukcje, prezentacje oraz materia/y popularyzacyjne. 

4. 	 Uprawnieni pracownicy GBS w aplikacji SER majq dost~p tylko do danych kandydatow na rachmistrzow 

z wlasnej gminy. 

5. 	 Uprawnieni pracownicy WBS w aplikacji SER majq dost~p tylko do danych kandydatow na rachmistrzow 

z wlasnego wojewodztwa . 

6. 	 Podczas rejestracji kandydata na rachmistrza spisowego, system SER generuje dane do uwierzytelnienia 

(login do aplikacji e-Iearning, ktory jest przekazywany kandydatowi). Jednoczesnie, na podany przez 

kandydata w ofercie adres e-mail, zostaje automatycznie wyslana wiadomose zawierajqca wygenerowane 

haslo, ktore w polqczeniu z loginem przekazanym w momencie jego rejestracji - posluiy do uzyskania 

informacji 0 sposobie dost~pu i zalogowania do aplikacji e-Iearning. 

7. 	 Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 moie skladae niezb~dne dokumenty osobiscie w siedzibie 

urz~du gminy lub za posrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynk~ e-mailowq urz~du wskazanq 

w ogloszeniu, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) 0 

dacie wplywu dokumentow decyduje: 

a. 	 w przypadku osobistego zloienia dokumentow do urz~du lub dor~czenia ich za posrednictwem 

kuriera - data dostarczenia do urz~du, 

b. 	 w przypadku wystania dokumentow pocztq elektronicznq na skrzynk~ e-mailowq urz~du wskazanq 

w ogloszeniu - data wprowadzenia zgloszenia do srodka komunikacji elektronicznej nadawcy (data 

wyslania maila), 

c. 	 w przypadku wystania dokumentow poprzez platform~ ePUAP - data wyslania zgloszenia przez 

nadawc~, ktora powinna bye rownoznaczna z datq wp/ywu na urz~dowq skrzynk~ na ePUAP 

(pojawienie si~ zgloszenia w systemie teleinformatycznym), 

d. w przypadku przeslania dokumentow Pocztq Polskq - data stem pia pocztowego . 

GBS, niezwlocznie po otrzymaniu dokumentow, potwierdzi kandydatowi na rachmistrza ten fakt na 

wskazany przez niego w dokumentach adres e-mail. 

8. 	 W przypadku osobistego ztoienia dokumentow w urz~dzie, login do aplikacji e-Iearning zostanie od razu 

wygenerowany i przekazany kandydatowi osobiscie w siedzibie GBS. Natomiast w przypadku zloienia 

dokumentow za posrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynk~ pocztOWq urz~du wskazanq 

w ogloszeniu, platformy ePUAP albo operatora pocztowego, login do aplikacji e-Iearning zostanie przestany 

na wskazany w dokumentach kandydata adres e-mail, niezwtocznie po zarejestrowaniu go przez GBS 

w Systemie Ewidencji Rachmistrzow. 

9. 	 Hasto do aplikacji e-Iearning kandydat na rachmistrza otrzymuje w osobnej wiadomosci mailowej 

na wskazany w jego dokumentach adres e-mail. 

10. 	 Ogtoszenie 0 naborze kandydatow na rachmistrzow spisowych, ktorego rekomendowanq przez Centralne 

Biuro Spisowe (CBS) trese zawiera zatqcznik nr 1 do tego regulaminu, GKS zamieszcza w miejscu powszechnie 

dost~pnym w siedzibie urz~du gminy oraz na stronie podmiotowej urz~du gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej. CBS rekomenduje umieszczenie ogloszenia rowniei na stronie gtownej urz~du w miejscu od razu 

widocznym dla odwiedzajqcych . 

1 Dotyczy rachmistrzow wymienionych wart. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy 0 NSP 2021. 



11. 	 CBS rekomenduje umieszczenie w ogtoszeniu 0 naborze kandydat6w na rachmistrz6w spisowych klauzuli 

informacyjnej, kt6rej tresc stanowi zatqcznik nr 2 do tego regulaminu. 

12. 	GBS przesyta kandydatom na rachmistrz6w na podany adres e-mail uzyskane z WBS informacje dot. terminu 

szkolen dla kandydat6w oraz link do szkolenia online. 

13. 	 Po odbyciu szkolenia kandydat na rachmistrza otrzyma indywidualny kod dost~pu do egzaminu . Kody 

na egzamin b~dq rozsytane przez WBS z aplikacji SER - WBS zbiorczo wysle je uczestnikom danego szkolenia 

po jego zakonczeniu. 

14. 	 GBS podaje kandydatom na rachmistrz6w adres e-mail i/lub numer telefonu do osoby z GBS w celach 

konta ktowych. 

15. 	 W przypadku problem6w kandydat kontaktuje si~ z GBS w spos6b okreslony w punkcie 14. Jeieli GBS nie 

moze samodzielnie udzielic odpowiedzi na zadane pytanie, w6wczas kieruje je do WBS. GBS po otrzymaniu 

odpowiedzi z WBS, przekazuje jq kandydatowi na rachmistrza. 

16. 	Warunkiem zdania egzaminu b~dzie udzielenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi (tj . minimum 18 

punkt6w). Po zdaniu egzaminu przez kandydata, w systemie SER pojawiq si~ punkty z egzaminu, 

na podstawie kt6rych, w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, automatycznie zmieni si~ status z 

"kandydata na rachmistrza" na status "rachmistrza rezerwowego". 

17. 	 Po otrzymaniu wynik6w z egzaminu, GBS prowadzic b~dzie list~ os6b, kt6re zakwalifikowane zostaty do 

petnienia roli rachmistrza oraz os6b, kt6re stanowiq zas6b rezerwowy do powotania na rachmistrza w razie 

zaistnienia takiej potrzeby. 0 kolejnosci na liscie decydowac b~dzie liczba punkt6w uzyskanych na egzaminie 

przez kandydat6w z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkr6tszy czas, w jakim zostat napisany test 

w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punkt6w (jako drugie kryterium). Na liscie b~dq zamieszczone 

przy kaidym z kandydat6w wyniki obu tych kryteri6w. 

18. 	 Osobom, kt6re uzyskajq najwyisze miejsce na liscie, z kt6rymi b~dq nast~pnie podpisane umowy (zgodnie z 

liczbq rachmistrz6w wymaganq do realizacji spisu w danej gminie), GBS r~cznie zmieni status z "rachmistrza 

rezerwowego" na "rachmistrza" oraz wysle informacj~ e-mail do tych os6b 0 zmianie statusu z jednoczesnq 

prosbq 0 niezwtoczne uzupetnienie danych do umowy oraz zdj~cia do identyfikatora rachmistrza poprzez 

udost~pniony formularz w aplikacji e- learning. Zdj~cie do identyfikatora powinno spetniac okreslone 

wymagania: 

a. 	 jednolite Ho, oswietlone, pozbawione cieni i element6w ozdobnych oraz innych os6b, 

b. 	 format pliku - JPG, 

c. rozmiar rzeczywisty zdj~cia - 23x30mm, co odpowiada : 

• przy rozdzielczosci 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli, 

• przy rozdzielczosci 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli. 

Po wprowadzeniu wymaganych danych do umowy oraz zdj~cia do identyfikatora rachmistrz otrzyma 

w aplikacji e-Iearning komunikat potwierdzajqcy prawidtowe zatadowanie danych lub informacj~ 0 bf~dzie 

i podaniu jego przyczyny. 

19. 	Po dodaniu przez rachmistrza w aplikacji e-Iearning danych do umowy i zdj~cia, uprawniona osoba z CIS 

wygeneruje plik z danymi i przekaie do systemu SOFTUS (SOFTUS jest srodowiskiem wydzielonym z bazy 

danych e-Iearning) . Dane zostanq przekazane przez serwer bezpiecznej wymiany danych FTP do wskazanej 

osoby wWBS. 

20. 	 Przy statusie "rachmistrz" WBS b~dzie widziaf wszystkie dane wypetnione w systemie SER oraz nadany 

automatycznie przez CIS numer identyfikatora rachmistrza. Numer identyfikatora powinien pojawic si~ w 

SER po zmianie statusu na "rachmistrza". 

21 . Moiliwa b~dzie takie zmiana przez GBS status6w "rachmistna rezerwowego" oraz "rachmistrza" 
na " nieaktywny" z dodaniem komentarza 0 powodzie zmiany, np. w przypadku jego rezygnacji. Status ten 
b~dzie moina cofnqc. 

22. 	 W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych rachmistrz6w WBS zgtosi takq potrzeb~ do GBS z 

okresleniem ilosci potrzebnych os6b. GBS w systemie SER zmieni status osobom z "rachmistrz6w 

rezerwowych" na "rachmistrz6w" w liczbie okreslonej przez WBS. Dalej powtarzana jest procedura, majqca 

na celu zawarcie i realizacj~ umowy zgodnie z punktami 18 i 19. 

23. 	 Spos6b przekazania danych do identyfikator6w rachmistrz6w do ZWS jest analogiczny do przekazania 

danych do systemu SOFTUS. Zdj~cia oraz dane rachmistrz6w, niezb~dne do wydruku identyfikator6w, 



zostanq przekazane do ZWS przez CIS poprzez serwer bezpiecznej wymiany danych FTP. Formularz w aplikacji 

e-Iearning w momencie uzupetniania niezb~dnych danych osobowych rachmistrza w celu przygotowania 

umowy i identyfikatora obstuiy on-line takie podtqczenie pliku ze zdj~ciem w formacie jpg - wraz z 

ewentualnq kontrolq poprawnosci formalnej zdj~cia, np. rozmiaru, rozdzielczosci. 

24. 	 W celu umieszczenia na identyfikatorze rachmistrza podpisu osoby upowainionej do jego wystawienia, WBS 

przekaie do ZWS wz6r do wykonania faksymile w formie papierowej, bqdz skan w moiliwie najwyiszej 

rozdzielczosci (>300 dpi). Waine jest, aby oryginat wzoru zostat wykonany w kolorze czarnym. 

2S. 	 Rachmistrz zostanie powiadomiony przez pracownik6w WBS, na podany przez niego adres e-mail, 0 dacie 

i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urz~du Statystycznego, przekazania mu identyfikatora 

rachmistrza oraz urzqdzenia mobilnego, na kt6rym b~dzie rejestrowat dane zebrane od respondent6w. 

26. 	 WBS po zakonczeniu naboru rachmistrz6w monitoruje w SOFTUS wykonanie przez kaidego 

rachmistrza nast~pujqcych czynnosci: 

a. 	 podpisanie umowy wraz z zatqcznikami, 

b. 	 odebranie identyfikatora, 

e. 	 podpisanie protokotu przekazania urzqdzenia mobilnego i odebranie go, 

d. 	 rozliczenie si~ rzeczowe i finansowe po zakonczeniu/rozwiqzaniu umowy. 

27. 	 Przy zakonczeniu/rozwiqzaniu umowy z rachmistrzem, jest on zobowiqzany do zwrotu urzqdzenia mobilnego 

wraz z akcesoriami oraz identyfikatora. 

28. 	 Dyrektorzy US nadadzq upowainienia: 

a. 	 dyrektorowi ZWS do przetwarzania danych osobowych rachmistrz6w oraz do nadawania 

upowainien do przetwarzania danych pracownikom ZWS, 

b. 	 dyrektorowi CIS do przetwarzania danych osobowych rachmistrz6w w CORstat oraz do nadawania 

upowainien do przetwarzania danych pracownikom CIS, 

e. 	 liderowi ds. infolinii do przetwarzania danych osobowych rachmistrz6w oraz do nadawania 

upowainien do przetwarzania danych pracownikom infolinii, na podstawie list zbiorczych 

otrzymanych z kaidego WBS. 

Dyrektor ZWS, dyrektor CIS i lider ds. infolinii prowadzq rejestr wydanych upowainien. 

TRZ 

'wi~czak 



Informacje dotyczqce przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatow na rachmistrzow 
spisowych 

W zwiqzku z realizacjq wymog6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) - (Oz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1 z pOln . zm .) " ROOO", administrator informuje 0 zasadach oraz 0 przyslugujqcych Pani/Panu prawach 
zwiqzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

I. 	 Administrator 


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy Burmistrz Miasta Garwolina. 


II. 	 Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych (100) moie si~ Pani/Pan kontaktowac: 

- pocztq tradycyjnq na adres : Urzqd Miasta Garwolina 08-400 Garwolin ul. Staszica 15. 

- pocztq elektronicznq na adres e-mail : umg@garwolin.pl 
00 100 naleiy kierowac wylqcznie sprawy dotyczqce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w 
tym realizacji Pani/Pana praw wynikajqcych z ROOO. 

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

Pani/Pana dane osobowe b~dq przetwarzane na podstawie: 


- art. 6. ust. 1 lit. c ROOO, tj. przetwarzanie jest niezb~dne do wypelnienia obowiqzku prawnego ciqiqcego 

na administratorze wynikajqcego z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 narodowym spisie powszechnym ludnosci i 
mieszkan w 2021 r . (Oz. U. 2019 r. poz. 1775, z pOln. zm.), dalej "ustawa 0 NSP 2021". 

Podanie innych danych w zakresie nieokreslonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 
ROOO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyraienie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgode; tak 
wyraionq moi na odwolac w dowolnym czasie. 

IV. 	 Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcq Pani/Pana danych osobowych b~dq podmioty okreslone w rozdziale 6 ustawy 0 NSP 2021, podmioty 

wsp61pracujqce z administratorem, dostawcy uslug technicznych i organizacyjnych umoiliwiajqcych przeprowadzenie 

naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczqcej naboru, osoby dzialajqce na polecenie administratora, oso by 

i podmioty upowainione na podstawie przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego. 


V. 	 Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe b~dq przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakonczenia procesu naboru na rar hmistrza 
spisowego. 

VI. 	 Prawa osoby, ktorej dane dotyczq 
Przys!uguje Pani/Panu prawo do : 

- dost~pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

- sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- przenoszenia danych, 

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

- cofni~ci a zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w kt6rym przetwarzanie Pa nstwa danych odbywa sie; 
na podstawie zgody, 

-	 wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Oanych Osobowych (na adres Urze;du Ochrony Oanych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeieli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naru sza przepis,! 
ROOO. 

VII. 	 Dobrowolnosc/ Obowiqzek podania danych osobowych 
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiqzkowe, jednak jest warunkiem umoiliwiajqcym 
ubieganie si~ kandydata 0 przyj~cie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dost~pu do aplikacji szkoleniowej e-Iearning. 

VIII. 	 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie b~dq profilowane ani tei nie b~dq podlegaly zautomatyzowan emu podejmowani u decyzji. 


mailto:umg@garwolin.pl


Formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego 

Data i miejsce ... .... .... .. ...... .... ... ... .. ..... .... . 


Gminne Biuro Spisowe w Garwolinie 

1. imi~ (imiona) i nazwisko .................. .. ... .... ........................... .... ..... .............. .... .. ...... ...... ................ ..... .... ... ... 


2. data urodzenia .. .... .. ... ...... ... ...... .... .. ... ........ .. .... .... ... ... ... ... ............... ... .... .... .. .. ......... ... ............. .. .......... .. ..... .. . 


3. adres zamieszkania .............. ... .... ... .. .... ...... ........ ............ .... ..... ...... ....... ...... .. ........ ....... ... ....... ... ... ..... ......... .. . 


4. numer telefonu ........... ..... .. ...... .. .... ....... ......... .. .. .... .. ........ .. .... ........ .. ... .. .... ... ....... .... .......... ...... ............. .. .... .. 


S. adresu e-mail .. ........................ ..... .. ... .. ......... .. ........ ...... ............................ .. .. .... .................. .. .... " ................... . 


Oswiadczam, ze*: 

€ posiadam obywatelstwo polskie; 

€ korzystam z pelni praw obywatelskich; 

€ nie bylam(em) s kazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyslne przest~pstwo lub umyslne 
przest~pstwo skarbowe; 

€ posiadam co najmniej srednie wyksztakenie; 

€ posluguj~ si~ j~zykiem polskim w mowie i pismie; 

€ wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb~dnych do realizacji 
procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego; 

€ Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. Oswiadczenie 
skladam pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych oswiadczen. 

Podpis kandydata na rachmistrza spisowego 

* Nalezy wpisac X w kratce obok. 


