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Wykaz stosowanych skrótów i pojęć
Skrót/pojęcie

Wyjaśnienie

Administrator danych osobowych
CBS

CIS

GBS
Generalny Komisarz Spisowy
GKS

Centralne Biuro Spisowe utworzone Zarządzeniem nr
1 z dnia 11 września 2019 r. Generalnego Komisarza
Spisowego na podstawie ustawy o PSR 2020 z dnia 31
lipca 2019 r.
Centrum Informatyki Statystycznej - państwowa
jednostka budżetowa podległa Prezesowi Głównego
Urzędu Statystycznego, który sprawuje nadzór nad jej
działalnością. Jednostka realizująca zadania spisowe
z zakresu IT.
Gminne Biuro Spisowe utworzone przez Gminnego
Komisarza Spisowego w urzędzie gminy.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS

Gminny Komisarz Spisowy – Prezydent miasta/ Burmistrz
miasta i gminy/ Wójt gminy.
Główny Urząd Statystyczny.

PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 roku.

Rachmistrz terenowy

Rachmistrz realizujący wywiady spisowe metodą CAPI.

RODO

Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016).
System Ewidencji Rachmistrzów – System dla GBS do
wprowadzania i przetwarzania danych kandydatów na
rachmistrzów terenowych w procesie rekrutacji.
Urząd Statystyczny.

SER

US
Ustawa o PSR 2020

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie
rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

WBS

Wojewódzkie Biuro Spisowe utworzone przez
Wojewódzkiego Komisarza Spisowego; w jego skład
wchodzą pracownicy urzędu statystycznego.
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Węzeł Krajowy

WKS

System informatyczny opracowany przez Ministerstwo
Cyfryzacji, który pośredniczy w uwierzytelnianiu
w krajowych usługach online za pomocą środków
identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne
podmioty
w
ramach
systemów
identyfikacji
elektronicznej.
Wojewódzki Komisarz Spisowy – Wojewoda.

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

Dyrektor CBS.

ZWKS

Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – dyrektor
urzędu statystycznego.
Zakład Wydawnictw Statystycznych w GUS.

ZWS
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Wstęp
1.
Niniejsze wytyczne do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. zostały przygotowane
zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
2.
W wytycznych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach prac
spisowych pozostawiono rozróżnienie na:
-

dane osobowe zebrane w ramach spisu rolnego.
dane osobowe kandydatów na rachmistrzów terenowych,
dane osobowe rachmistrzów terenowych.

Przepisy ogólne
3.
Ustawa z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019
r. poz. 1728-dalej, jako ustawa o PSR) określa kwestię przetwarzania danych osobowych, tj.
wskazuje bezpośrednio, że administratorem danych osobowych zebranych w ramach spisu
rolnego jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4.
W ramach realizacji zasady przejrzystości wskazanej w art. 5 pkt 1 RODO zasadnym jest
określenie administratorów danych osobowych dla poszczególnych procesów przetwarzania
danych osobowych realizowanych w ramach prac spisowych.
5.
W przypadku administratorów danych osobowych działających w sektorze publicznym
status administratora danych osobowych nie zawsze wynika wprost z przepisów. Przepisy prawa
określają zadania publiczne, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.
6.
W przypadku podmiotów publicznych cel przetwarzania danych osobowych nie jest
samodzielnie ustalany przez podmiot publiczny, lecz wynika z przepisów prawa.
7.
Ze względu na rodzaj i charakter nadanych przez ustawę o PSR 2020 kompetencji z
obszaru spraw publicznych oraz wyznaczone ustawowo zadania, GKS jest administratorem
danych osobowych kandydatów na rachmistrzów terenowych, a ZWKS jest administratorem
danych osobowych rachmistrzów terenowych.
8.
Zgodnie z przepisami ustawy o PSR, dyrektor urzędu statystycznego jest zastępca
wojewódzkiego komisarza spisowego (art. 16 ust 3 ustawy o PSR):
a. kieruje pracami wojewódzkiego biura spisowego (art. 18 ust 2 ustawy o PSR),
b. sprawuje nadzór nad pracami gminnego biura spisowego w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy (art. 18 ust 4-ust 5 ustawy o PSR),
c. powołuje rachmistrza terenowego (po nowelizacji ustawy rachmistrza spisowego art. 21 ust 1 ustawy o PSR),
d. zawiera umowę z rachmistrzem terenowym (po nowelizacji ustawy rachmistrzem
spisowym - art. 21 ust 1 ustawy PSR).
9.
Dyrektor urzędu statystycznego przetwarza dane osobowe w ramach wykonywania
ustawowych obowiązków zastępcy wojewódzkiego komisarza kierującego pracą biura spisowego
na terenie danego województwa spisowego w związku z czym jest administratorem danych
osobowych danych przetwarzanych w ramach przyznanych mu kompetencji.
10.

Dyrektor urzędu statystycznego, jako administrator danych osobowych rachmistrzów
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nadaje podległym pracownikom służb statystyki uprawnienia do przetwarzania danych
osobowych rachmistrzów, np. w celu rozliczenia umowy z rachmistrzem.
11.
Gminnym komisarzem spisowym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, który działając
na terenie gminy kieruje pracami spisowymi (art. 16 ust 4 ustawy o PSR). Zakres zadań gminnego
komisarza spisowego został wskazany w art. 19 ust 1 ustawy o PSR. Jednym z podstawowych
zadań gminnego komisarza spisowego jest przeprowadzenie naboru na rachmistrzów
terenowych (spisowych).
12.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta w ramach realizacji ustawowych zadań gminnego
komisarza spisowego jest administratorem danych osobowych kandydatów na rachmistrzów w
ramach przyznanych mu kompetencji.
13.
Prezes GUS, jako Generalny Komisarz Spisowy jest administratorem danych osobowych
zebranych w ramach spisu rolnego.
14.
Wskazani powyżej administratorzy przetwarzają dane w tym samym celu głównym tj.
realizacji prac spisowych, które obejmują:
a.
b.
c.
d.

Prace przygotowawcze
Przeprowadzenie spisu rolnego
Opracowanie wyników spisu rolnego
Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych

15.
Każdy z ww. podmiotów jest samodzielnym administratorem danych w zakresie
przyznanych mu kompetencji i realizowanych zadań.

Bezpieczeństwo danych osobowych zebranych w ramach prac
spisowych
16.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prac spisowych jest
Prezes GUS.
17.
Dane osobowe przetwarzane są w celu statystycznym, obejmującym przeprowadzenie
spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o
statystyce publicznej oraz w celu wykorzystania do opracowań, zestawień i analiz statystycznych
oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa GUS operatów statystycznych, o którym mowa w
art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
18.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;
b. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi.

19.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu
powszechnego nie stosuje się art. 15 - 21 RODO:
a. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,
b. prawo do sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania,
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e. prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
o ograniczeniu przetwarzania,
f. prawo do sprzeciwu.
20.
Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 określają załączniki nr III i IV do rozporządzenia
nr 2018/1091 oraz załączniki nr 2 i 3 do ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
21.
Zgodnie z art. 35aa. ustawy o statystyce publicznej, dane osobowe od momentu ich
zebrania bezpośrednio od respondentów albo z systemów informacyjnych administracji
publicznej i rejestrów urzędowych lub niepublicznych systemów informacyjnych na potrzeby
wykonywania zadań określonych w ustawie, stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą
statystyczną z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej.
22.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach
osób, których dane dotyczą znajdują się na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej GUS
https://stat.gov.pl/rodo/ oraz na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/.
23.
W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione
do przetwarzania danych osobowych. Warunkiem dopuszczenia do przetwarzania danych
osobowych jest ukończenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w spisie rolnym.
24.
Prezes GUS, jako Generalny Komisarz Spisowy, udziela Dyrektorowi Centralnego Biura
Spisowego (CBS) lub jego zastępcy, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz do
dalszego nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
25.
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego jako Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego,
udziela upoważnienia pracownikom GUS przetwarzającym dane osobowe w pracach spisowych
na podstawie wniosku złożonego do CBS przez bezpośredniego przełożonego. Wzór wniosku o
nadanie
upoważnienia
znajduje
się
pod
adresem
http://intranet/GUS/ST/Wzory%20dokumentw/Forms/AllItems.aspx.
26.
Dyrektorzy urzędów statystycznych, jako Zastępcy Wojewódzkich Komisarzy Spisowych
(ZWKS), są upoważnieni przez Dyrektora Centralnego Biura Spisowego lub jego Zastępcę do
przetwarzania danych osobowych i dalszego nadawania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych, dla których administratorem danych jest Prezes GUS.
27.
Dyrektorzy urzędów statystycznych nadają upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych, dla których administratorem jest Prezes GUS Gminnym Komisarzom Spisowym
(GKS) oraz rachmistrzom terenowym.
28.
Dyrektorzy urzędów statystycznych nadają podległym pracownikom upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem jest Prezes GUS w zakresie
wynikającym z kompetencji Urzędu określonych w statucie danego urzędu.
29.
Dyrektorzy urzędów statystycznych nadają upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych podległym pracownikom, zgodnie z procedurą nadawania upoważnień obowiązującą
w danym urzędzie statystycznym.
30. GKS nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem
jest Prezes GUS, osobom biorącym udział w organizacji prac spisowych w zakresie
niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia prac spisowych w ramach powszechnego spisu
rolnego w 2020 r. w tym do zapewnienia niezbędnej pomocy w zakresie przeprowadzenia
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samospisu internetowego.
31. Dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) jest upoważniony do przetwarzania
danych osobowych i nadawania podległym pracownikom upoważnień do przetwarzania
danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezes GUS.
32. Osoby uprawnione do nadawania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
prowadzą rejestr wydanych upoważnień.
33. GKS przekazuje kopię rejestru nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem jest Prezes GUS, właściwemu Dyrektorowi urzędu
statystycznego jako Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.
34. Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem, w szczególności: zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Przykłady
naruszeń:
a. nieuprawnione zniszczenie danych osobowych (np. skasowanie);
b. utrata danych osobowych (np. kradzież lub zgubienie urządzenia mobilnego);
c. nieuprawnione zmodyfikowanie danych osobowych (np. nadpisanie, pomieszanie);
d. nieuprawnione ujawnienie danych osobowych;
e. nieuprawnione uzyskanie dostępu do danych osobowych (np. praca na urządzeniu
przypisanym do innej osoby)
35. Każdy przypadek mogący stanowić naruszenie ochrony danych powinien zostać natychmiast
zgłoszony. Jeśli natychmiastowe zgłoszenie nie jest możliwe, pracownik powinien podjąć
działania zmierzające do zgłoszenia naruszenia w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od
czasu zaobserwowania sytuacji mogącej stanowić naruszenie.
36. Zgłaszanie zdarzeń może odbywać się :
a. przez dedykowaną stronę www (http://serwisdesk);
b. e-mailem serwisdesk@stat.gov.pl;
c. telefonicznie (22 608 36-89);
d. na adres właściwego lokalnie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych są na stronie internetowej danego urzędu.
37. Obsługę zdarzeń dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych zapewnia właściwy
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
38. W przypadku zdarzeń dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych, dla których
administratorem jest Prezes GUS, a zdarzenie miało miejsce na terenie danego województwa,
w którym prowadzone są prace spisowe, właściwy IOD przygotowuje notatkę wraz z oceną
powagi naruszenia praw lub wolności osób i przesyła ją na skrzynkę IOD GUS.
39. IOD GUS sporządza szablon oceny i notyfikacji naruszenia ochrony danych osobowych wraz z
informacją o propozycji wdrożenia środków zaradczych i przekazuje do akceptacji ADO.

Bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów na rachmistrzów
spisowych
40.

Gminny komisarz spisowy kieruje pracami spisowymi na terenie województwa, zgodnie z
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zapisami art. 16 ust. 4 ustawy o PSR 2020.
41.
Gminny komisarz spisowy jest Administratorem danych osobowych kandydatów na
rachmistrzów terenowych, w zakresie danych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w
tym danych kontaktowych oraz w zakresie określonym w art. 20 ustawy o PSR 2020.
42.
GKS przetwarza dane kandydatów na rachmistrzów terenowych w procesie rekrutacji, w
centralnym systemie ewidencji rachmistrzów (SER).
43.
Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w SER przez osoby,
pełniące w aplikacji rolę Administratora GBS lub Użytkownika GBS –przez GKS.
44.
Członkowie GBS przetwarzają dane kandydatów na rachmistrzów terenowych w procesie
rekrutacji, w centralnym systemie ewidencji rachmistrzów (SER) oraz oświadczenie, o którym
mowa w art. 20 ust. 5 ustawy o PSR 2020 w wersji papierowej, na podstawie upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych nadanego przez GKS.
45.
Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania tj. login do
aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi.
46.
Podczas procesu naboru, GKS przekazuje kandydatowi na rachmistrza informacje, o
których mowa w art. 13 RODO, tj.:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I.

II.

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy ………..(dane GKS).
Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
1. pocztą tradycyjną na adres: …………,
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………..
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.

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

IV.

art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług
technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
1
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dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
V.

VI.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na
rachmistrza terenowego.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII.

VIII.

dostępu 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;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do
aplikacji e/m-learning.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych rachmistrzów spisowych
47.
Zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, to jest właściwy miejscowo dyrektor
urzędu statystycznego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o PSR 2020, jest Administratorem
danych osobowych rachmistrzów terenowych.
48.
Dyrektorzy urzędów statystycznych zawierają umowę zlecenie z rachmistrzami
terenowymi oraz udzielają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem jest Prezes GUS.
49.
Dyrektorzy urzędów statystycznych są administratorami danych osobowych
rachmistrzów telefonicznych i innych pracowników statystyki publicznej zatrudnionych w danej
jednostce i realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych
50.
Dyrektorzy urzędów statystycznych nadają upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych podległym pracownikom, zgodnie z procedurą nadawania upoważnień obowiązującą
w danym urzędzie statystycznym.
51.
Osoby nadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych prowadzą rejestr
wydanych upoważnień.
52.
ZWS przetwarza dane osobowe rachmistrzów terenowych, w celu przygotowania
identyfikatorów, o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy o PSR 2020, w zakresie wynikającym z
ww. artykułu.
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Wzór upoważnienia ZWKS dla GKS do przetwarzania danych
osobowych, dla których administratorem jest Prezes GUS
…….., dnia … czerwca 2020 r.

UPOWAŻNIENIE
Działając w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będącego Administratorem danych osobowych
zebranych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r, narodowego spisu powszechnego ludności i
mieszkań 2021 r., w ramach udzielonego upoważnienia Prezesa GUS, na podstawie art. 29 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 niniejszym:
upoważniam:
Pana …………………………………………………………………………………
Gminnego Komisarza Spisowego w …………………………. do:
1) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia prac
spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r. i narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań 2021 r.;
1) nadawania, w imieniu Administratora danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych
osobowych osobom zaangażowanym w prace spisowe w zakresie niezbędnym do ich organizacji
i przeprowadzenia w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz narodowego spisu
powszechnego ludności i mieszkań 2021 r., w tym do zapewnienia niezbędnej pomocy w zakresie
przeprowadzenia samospisu internetowego.
Niniejsze upoważnienie ważne jest od dnia ……………………………. do dnia zakończenia prac spisowych lub do
odwołania.

…………………………………..
(miejscowość)

(podpis osoby uprawnionej do
nadania upoważnienia)

(data)

Zobowiązanie zachowania poufności
Ja niżej podpisany zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanego
upoważnienia, a także zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

(miejscowość)

(data)
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(podpis osoby upoważnionej)

Wzór upoważnienia GKS dla zastępcy GKS/koordynatora
GBS/członka GBS do przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem jest GKS lub Prezes GUS
………………………………….., dnia ………………………. 2020 r.

UPOWAŻNIENIE
Działając jako Administrator danych osobowych kandydatów na rachmistrzów terenowych oraz działając w
imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będącego Administratorem danych osobowych zebranych w
ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r., w ramach udzielonego upoważnienia na podstawie art. 29
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
niniejszym:
upoważniam:
Panią/Pana ………………………………………………………………. Zastępcę GKS/Koordynatora GBS/Członka GBS2 w gminie
…………………………………............... do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do:
□
□
□

organizacji i przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
organizacji i przeprowadzenia prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.,
zapewnienia niezbędnej pomocy w zakresie przeprowadzenia samospisu internetowego3.

Niniejsze upoważnienie jest ważne od dnia …………………… do dnia zakończenia prac spisowych lub do odwołania.

………..……………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość)

(data)

(podpis osoby uprawnionej do
nadania upoważnienia)

Zobowiązanie zachowania poufności
Ja niżej podpisany zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanego
upoważnienia, a także zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
Otrzymałem:

………..…………………………………………………………………………………………………………
…
(miejscowość)

2
3

(data)

Niepotrzebne skreślić
Do zaznaczenia w kratce
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(podpis osoby upoważnionej)

