…………………………….

……………………..

(imię i nazwisko)

( miejscowość, data)

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

…………………………….
(tel. kontaktowy,)

…………………………….
( e-mail)

Urząd Gminy Korycin
Gminne Biuro Spisowe
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

WNIOSEK

Zgłaszam swoją kandydaturę na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego
w 2020 na terenie Gminy Korycin w dniach 1września do 30 listopada 2020 r.

…………………………….
(data i podpis kandydata)
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OŚWIADCZENIE
Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczam,
że:
1. jestem osobą pełnoletnią;
2. zamieszkuję na terenie gminy Korycin;
4. posiadam co najmniej średnie wykształcenie;
5. posługuję się językiem polskim w mowie i w piśmie;
6. nie byłem/byłam skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
skarbowe.
7. nie byłem/byłam skazany/skazana* prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i nie
toczy się przeciwko mnie postepowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystam z pełni praw publicznych
Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zapoznałem/am się/ nie zapoznałem/am* się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca
1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443) oraz ustawy z dnia z dnia 31 lipca 2019
r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych.
…………………………….
(data i podpis kandydata)

*niepotrzebne skreślić

1/2

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin,
adres: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Korycin: iod@korycin.pl lub:
Inspektor ochrony danych, Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia
kandydata/ów na rachmistrza terenowego w Urzędzie Gminy Korycin
4.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za
odbiorców!).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dania
rozstrzygnięcia naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone. W przypadku
zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów
prawa dotyczących np. archiwizacji!).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku wnioskowania o udostępnienie
informacji publicznej jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi załatwienie wniosku.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu.
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