
FORMULARZ 
-  oferta kandydata na rachmistrza spisowego 

do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Łódź, dnia …………………………………..
Gminne Biuro Spisowe w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi
Departament Strategii i Rozwoju

Biuro Strategii Miasta
Łódź, ul. Piotrkowska 113

adres do korespondencji:
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-
926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności 
i mieszkań w 2021 r.:

1. imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………
2. data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………..
4. numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………
5. adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że*:
 nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 posiadam co najmniej średnie wykształcenie;
 posługuję się językiem polskim w mowie i piśmie;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na 

stanowisko rachmistrza spisowego;
 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie składam pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

……………………………………………………………..
czytelny podpis kandydata na rachmistrza spisowego

* Należy wpisać X w kratce obok. 

 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021;

* Należy wpisać X w kratce obok. 

……………………………………………………………..
czytelny podpis kandydata na rachmistrza spisowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej na potrzeby realizacji procesu 
naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane 
nie będą przez nas przetwarzane.

……………………….………………….……………
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
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