................................................................

............................................,................................
(miejscowość)

(dane pracodawcy)

(data)

................................................................
................................................................
................................................................
(adres, nr telefonu)

Wójt Gminy
Niegosławice
ZGŁOSZENIE
zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia

(Dz.

U. z 2018 r. poz. 2010)

zgłaszam zawarcie w dniu......................................... umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego z młodocianym pracownikiem.................................................................
(imię i nazwisko)

urodzonego/nej.......................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

zamieszkałego/ej.....................................................................................................................................
(adres)

Umowę zawarto na okres od .............................. do .............................. celu przyuczenia do
wykonywania

określonej

pracy/nauki

zawodu*

kod

zawodu

............................................................................................................................................................
(nazwa zawodu, zakres przyuczenia)

Młodociany pracownik uczęszcza/nie uczęszcza do szkoły* ................................................................
...............................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)

UWAGI:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.................................................................
(podpis i pieczątka pracodawcy)

W załączeniu:


kserokopia umowy o pracę

* niepotrzebne skreślić

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – zgodnie z RODO
Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 osobowych), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy
Niegosławice, 67-312 Niegosławice 55, e-mail: ado@niegoslawice.pl, reprezentowany przez Wójta Gminy.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym zarządzeniem Wójta Gminy Niegosławice
nr 120.15.2018 z dnia 25.05.2018 r. jest Pan Krystian Kłokowski, e-mail: iodo@niegoslawice.pl.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych takich jak imię nazwisko, adres, nr identyfikacji podatkowej
nr telefonu prowadzone jest w celu wywiązania się z obowiązku rozpatrzenia wniosku.
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie, uzyskania
kopii lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Prawo do usunięcie
lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych nie ma zastosowania w przypadkach gdy:
Państwa dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator, lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich
uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa Unii lub prawa krajowego.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa Unijnego lub prawa
krajowego, do zakończenia współpracy lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w zależności od charakteru danych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu skutkować będzie
brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku lub pisma.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
wniosku lub piśmie dotyczącym:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
w celach i przez jednostkę wskazaną w informacji.
 TAK

 NIE

..............................................
(podpis wnioskodawcy)

