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Dokument : 2020-73759
Załącznik
do Zarządzenia nr 301/2020
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 17 czerwca 2020 r.		
Prezydent Miasta Rybnika – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w  2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym 
w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie miasta Rybnika.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
	być osobą pełnoletnią,

zamieszkiwać na terenie miasta Rybnika,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub   
            umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat na rachmistrza terenowego:
	zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu zakończonym egzaminem testowym

jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną   przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;
zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. 
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które 
otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r.
	Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
	Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 2)

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście 
w godzinach pracy Urzędu do skrzynki podawczej, w kopercie z napisem „Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 17.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Adres do doręczeń: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik
Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Dariusz Rybok tel.:  32 439 20 12
Załączniki:                                                                                                                                                          - Załącznik 1. Formularz zgłoszenia kandydata na rachmistrza;                                                                                          - Załącznik 2. Formularz oświadczenia o nie karalności;                                                                                                  - Klauzula informacyjna RODO.




Załącznik 1 			
						   ………………………………………………                                          
                                                                  (miejscowość i data)
……………….……………….
          (imię i nazwisko)

………………………………..

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

………………………………..
       (tel. kontaktowy)*
 
………………………………..
        (e-mail)*
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik


Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego na terenie miasta Rybnika w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymogi art. 20 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 
z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (dz. U. z 2019 poz. 1728), tj.:
	jestem osobą pełnoletnią,
	zamieszkuję na terenie miasta Rybnika,

posiadam co najmniej średnie wykształcenie,
posługuję się językiem polskim w mowie i w piśmie.
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………….
podpis kandydata

*wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu/adresu e-mail na potrzeby naboru na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Załącznik 2
  ………………………..……………………..
                                                                           (miejscowość, data) 



OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW 
NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH 


Ja, niżej podpisana/y        
                                ……………………….……………………………………………… 
							 (imię, nazwisko)

oświadczam, że

	nie byłam/em skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.




Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.




                                                                             …………………..……………………………        
                                                                                                                 własnoręczny podpis












Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Rybnika
w celu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

W związku z 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 (RODO) informuję, że obowiązują poniższe prawa i zasady związane z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych. 
	Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Rybnika, 
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rybnika, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 
32-4392000 lub poprzez adres email rybnik@um.rybnik.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iod@um.rybnik.pl lub pocztą tradycyjną
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru 
i wyłonienia kandydata/ów na rachmistrza terenowego w Urzędzie Miasta Rybnika.
	Podstawa prawna przetwarzania; 
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
	Masz prawo do: 

	żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, 

żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych, 
żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych, 
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 
przenoszenia Twoich danych osobowych, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
	Odbiorcy danych: 

	komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta, 

Główny Urząd Statystyczny;
inne organy i podmioty, którym z mocy prawa udostępnia się dane osobowe związane z naborem.
	Okres przechowywania danych osobowych. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone. W przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania naboru. 
Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do naboru. 
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


