Burmistrz Ujazdu
Gminny Zarząd Oświaty
w Ujeździe
ul. Mickiewicza 4
47 - 143 Ujazd
ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY MIĘDZY PRACODAWCĄ
A MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM
W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zawiadamiam
o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.
I.

DANE WNIOSKODAWCY:

1. Imię i nazwisko: ............................................................................................................
2. Nazwa zakładu pracy: ....................................................................................................
3. Dokładny adres zakładu pracy: .......................................................................................
4. Numer telefonu/faksu: ..................................................................................................
II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: .......................................................................
2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika:

………….................................................

3. Data urodzenia: ...........................................................................................................
4. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego
teoretycznego:
a) zasadnicza szkoła zawodowa,
b) ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
c) pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie. *)

dokształcania

5. Nazwa i adres instytucji, w której młodociany realizował obowiązkowe dokształcanie
teoretyczne: ..................................................................................................................
6. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:
a) nauka zawodu,
b) przyuczenie do wykonywania określonej pracy*).
7. Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego: .................................................................................................................
8. Okres kształcenia młodocianego pracownika ……………………………………………………………………………….
od-do
to jest ………… miesięcy ………… dni.
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III.

ZAŁĄCZNIKI:

Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Załączoną kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

………………………………..

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

(miejsce i data)

(podpis pracodawcy)

* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 Maja 2018 (Dz. U.
2018, poz. 1000), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Zarząd
Oświaty w Ujeździe z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4, 47 143 Ujazd
2. Celem
zbierania
danych
jest
prowadzenie
postępowań
administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.
Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:
Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w Państwa jednostce.
E-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów
wynikających z przepisów prawa oraz prowadzenia postępowań
administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników. W przypadku niepodania danych,
wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
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6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane
muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały
profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten
wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane
osobowe zostały podane.
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