
............................., dnia .................... 

 

 

 

Urząd Gminy  

w Mogilanach 
 

 

 

Z G Ł O S Z E N I E  
zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem 

 

 

Zakład (pełna nazwa, adres) .....................................................................................................................  

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

reprezentowany przez ...............................................................................................................................  

w dniu .......................................... zawarł z ............................................................................................... 
(młodociany pracownik, data urodzenia) 

zamieszkałym w ......................................................................................................................................... 
(dokładny adres zamieszkania młodocianego pracownika) 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego: 

przygotowania do wykonywania określonej pracy / nauki zawodu * ....................................................... 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy / nauka zawodu * rozpoczęła się dnia 

.......................................... i trwać będzie do .............................................. (...................... miesiące/cy). 

Uczeń nie uczęszcza / uczęszcza * do szkoły ............................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły, adres) 

Uwagi: ........................................................................................................................................................ 

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

Kserokopia umowy ! 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i młodocianego pracownika, zgodnie z Rozporządzeniem 

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), w celu realizacji zadania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 

 

.  .............................................. 
(pracodawca) 

* niepotrzebne skreślić 

 
Podstawa prawna § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2013 r. poz. 232 z póź. zm.) 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

wnioskodawców o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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 „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO)  jest Wójt Gminy Mogilany z siedzibą               

ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 2701013, email: gmina@mogilany.pl 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, 

 a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@onet.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

a administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu prowadzenia spraw dotyczących zwrotu 

pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych na podstawie ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się  

 pomoc de minimis; ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu realizacji wniosku o wypłatę dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na 

polecenie ADO, w tym Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mogilanach, 32-031 Gaj, 

ul. Zadziele 43, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane 

osobowe zostały zebrane, a następnie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa w tym, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas 

wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w 

przypadku, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
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- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 

której dane dotyczą jest dzieckiem.  

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

9. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać 

ich profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w 

systemach informatycznych.  

10. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 

zawarta między stronami umowa, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie 

danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form 

komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez 

merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 

   

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2  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 „RODO”), Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Mogilanach, 32-031 Gaj, ul. Zadziele 43, informuje, iż dane osobowe 

przetwarza na polecenie Administratora Wójt Gminy Mogilany z siedzibą ul. Rynek 2, 32-031 
Mogilany, tel. 12 2701013, email: gmina@mogilany.pl, nie zmieniając celów i zasad 

przetwarzania jakie wskazał w powyższej klauzuli.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ww. klauzuli.  

 

 

 

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

                         (data)        (podpis) 
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