
 

 Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów  

 
 

…………., dn.………………2020 r.  
 
 
 

Wójt Gminy Wojsławice 
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  

 
 

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  

 
 

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 Wojsławicach, 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)  

 
 
 
 

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

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 
„RODO” informuję, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Komisarz Spisowy w Wojsławicach, ul. Rynek 30, 22-120 
Wojsławice, tel: 82 566 91 02, adres email: gmina@wojslawice.eurzad.eu, reprezentowana przez Wójta 
Gminy Wojsławice. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie 
w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są 
również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 
1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. 

 



 

 
 

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty 
 

Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, 
ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym. Szkolenie będzie 
odbywało się w formie e/learningu oraz tradycyjnej. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia 
i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Termin 
szkolenia 3.08.2020r. – 11.09.2020 r. Szkolenie jest bezpłatne. 
Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę 
merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia 
mobilnego.  
Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu 
statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych 
niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.  
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z 
Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki 
wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych 
stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł.  
Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem 

rachmistrza spisowego. 


