Urząd Miasta Rybnika
ZGŁOSZENIE
ZAWARCIA UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Zakład (pełna nazwa, adres)………………………………………………………………………....
reprezentowany przez ………………………………………………………………........................
w dniu ………….…………..zawarł z …………………………………………………………………
(imię i nazwisko młodocianego pracownika)

ur. ………………. zamieszkałym w………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres zamieszkania młodocianego pracownika: miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego: przyuczenia do wykonywania określonej
pracy / nauki zawodu* w zawodzie…………………………………………………………….…….
Przygotowanie zawodowe ww. młodocianego rozpoczęto dnia………………………………….
i trwać będzie do…………………………(miesiące/cy).
Młodociany pracownik nie uczęszcza / uczęszcza* do szkoły………………………...................
………..…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły)

.……………………………….
Data, podpis pracodawcy

*

niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (jt. Dz. U. 2018, poz. 2010).
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony
danych Urzędu Miasta Rybnika (aktualne dane kontaktowe na stronie BIP) ze wskazaniem formy w jakiej Pan/Pani oczekuje
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego - wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania oraz art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis - którym jest złożenie wniosku o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.
4) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych
osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika
młodocianego.
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

