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Z ARZ ĄD ZENIE NR 3 60 l 2020

WÓJTA GMINY ZAPOLICE - Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie naboru na stanowisko rachmistrza terenowego do przeprowadzenia
powszechnego spisu rolnego w 2020r. na terenie Gminy Zapolice

Na podstawi e art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 l lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym

w 2020 r. (Dz"U. poz. 1728), zarządzam,, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór Ia stanowisko rachmistrza terenowego do przeĘrowadzęnia
powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Zapo|ice

§ 2. Zal<res wykonywanych zadń, wymagania kwalifikacyjne na stanowisku oraz wykaz
dokumentów zawięra ogłoszenie o nńorzę- załącznikdo zarządzeńa.

§ 3. Powołuje się komisje w celu ptzeprowadzenia naboru na ww" stanowisko w składzie:

1) Agnieszka Kubiak - przewodńczącakomisji
2) Milena Skotnicka - Wałdoch - cńonękkomisji
3) Monika Staszczak- członek komisji

§ 4. Pracami komisji kieruj jej przewodńczący.

§ 5. Zprzebiegu naboru komisja sporządziprotokół.

§ 6. Komisja dzińa do zakończęnia procedur obejmujących wybór dwóch rachmistrzów
terenowych.

§ 7, Wykonanie zarządzęniapowierza się przewodniczącemu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice
i na tńlicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.
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Zalącznik do Zarządzenia 360/2020
Wójta Gminy Zapolice

z dn. 15 czerwca 2020r"

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Zapolice
ogła§za nabór na §tanowisko rachm istrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego

Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Zapolice

1" Nazwa jednostki: Urząd Gminy Zapolice.
2. Stanowisko: rachmistrz terenowy
3. Rodzaj umowy: umowa zlecęnię zawarta z Urzędem Statystycznym
4. Wymagania dla kandydatów na rachmistrzów terenowych:

4. 1 .Wymagania niezbędne:
a) osoba pełnoletnia,
b) mieszkaniec gminy Zapolice,
c) wykształcenie co najmniej średnie,
d) bardzo dobre posfugiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
e) brak skazania prawomocnyrn wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skańowe.
4.2.W ymagania dodatkowe :

a) komunikatywność,
b) umiejętnośó pracy w zespole, i łatwośó nawiryywanie kontaktów,
c) dobra organizacjapracy,
d) prawo jardy"
5. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt. 4.1. ppkt. e, kandydat na

rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawięraklauzulę następującej treści: ,,Je§tem
świadomy odpowiedzialności karnej zaz.lożętie fałszywego oświadczenia." Klavzulata
zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Do zadńRachmistrza Terenowego należŃo będzie dokonywanie bezpośrednich
wywiadów zwykorzystaniem urządzeftmobilnych od 1 pńdziernika do 30 listopada
2020r.

7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięciaudziałuw
szkoleniu. Szkolenia obejmowaó będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Częśó
szkoleniowakończyó się będzie egzatninem. Kandydat, który nie weźmie udziału w
całości szkolenia, nie moze przystąptć do egzaminu kończącego szkolenie.
Szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów tęrenowych odbywaó się będą w terminie
od 3 sierpnia do 11 września 2020r. Forma realtzacji szkoleń (szkolenie zdalne,
stacjonarne lub połączenie obu form) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju.

8. Wymagane dokumenty:
a) zgloszenie do naboru na rachmistrza terenowego,
b) kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
c) oświadczenie kandydata o braku skazaniapra\ń/omocnym wyrokiem sąduza

umyślne przestępstwo 1ub umyślne przestęp§two skarbowe.,

9. Do dokumentacji należy dołączyóklauzulę o treści: ,,Wyrńamzgodęnaprzetwarzańe
moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a



RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dntaL7 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwiryIllzprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46tWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danycĘ".

10. Termin składania dokumentów: do 8lipca 2020 r., do godz. 14:00.
11. Miejsce składania dokumentów:Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161

Zapolice - sekretariat, tel. 43 823 19 82 w. 33

Dokumenty należy złożyć osobiście |ub zapośrednictwem operatora pocztowego, w
zamkniętej kopercie, z dopiskiem: RACHMISTRZ TERENOWY PSR 2020
12. O dotrz;łnaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferty

złożone po terminie nie będą rozpatrywarte i zostaną zwrócone za pośrednictwem
operatora pocztowego
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Informacj e' dotycząc e przetw arzan ia d anyc_h os ob owych
w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

W związktt z realizacją wymogów Rozporządzeńa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dńa 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w mviązlu z
ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przęływu takich dartych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie darry"h)' (RODO),
administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanyń z
przetul ar zani em P arrilP ana danych o s ob owych.

I. Administrator
Administratorem PanilPana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy Wójt
Gminy Zapolice z siedzibąprzy ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice (dane GKS).

Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) możę się Pani/Pan kontaktowaó:

l. pocztątradycyjną na adres: IJrządGminy Zapolice,ul. Plac Strazacki 5, 98- 16l Zapolice
2, pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.galus@,zapolice.pl.
Do IOD na|eży kięrować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez administratora, w tymrea7izacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

Cele oraz podstawa prawna przetvvarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art,6. ust. 1 lit. c RODO, Ę, przetwatzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze wynikające go z art.20 ustawy z dnia31 lipca
2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.lJ. z2019 r.,poz.1728).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem,
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umozliwiających przęprowadzenie naboru
oraz przęchowywanie dokumentacli dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie
administratora, osoby i podmioty upowaznione na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

Okres przechowyrvania danych osoborvych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowyw ane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu
naboru na rachmis trza ter ęnowego.

Prawa osoby, której dane doĘczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3 . o gr aniczeni a prz etw arzania danych o sobowych;
4. przenos zenia danych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związl<uzPrzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz.UE L 119 z04.05.20L6,sft.L,zpóźn,zm)
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6. wniesięnia skargi do Prezesa Urzędu,'Ochrony Danych,,OsobowyCh (na adies,,Urzędu,
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli PaniiPana
zdaniem przetw arzanie P ani/P ana danych o sobowych narusza przepi sy RODO.

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

VIII. ZautomaĘzowane podejmowanie decyzji, w Ęm profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ańteż nie będą podlegały
zaltomńyzow anęmu po dej mowaniu decyzj i.


