
 

            ................................, dn. ............................. 

…………………………………………. 

              (pieczęć pracodawcy)     

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska 

ZAWIADOMIENIE 

o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

Stosownie do § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zawiadamiam o zawarciu umowy  

w dniu …………………………………  w celu przygotowania zawodowego  

z młodocianym pracownikiem ..................................................................................................... 

(imię i nazwisko, data urodzenia) 

zamieszkałym 

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

(adres zamieszkania) 

w celu nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy *  

w zawodzie …..................................... na okres od dnia ……………………………….  
(zawód)  

do dnia……………………………. .  

Młodociany w trakcie przygotowania zawodowego realizuje dokształcanie teoretyczne w  

………………………………………………………………………………………………….. 
(szkoła, do której młodociany uczęszcza) 

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

            (imię i nazwisko os. sporządzającej, numer tel.) 

___________________________________ 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Klauzula informacyjna dotycząca  danych osobowych  
 

Oświadczenie pracodawcy: 

 
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec młodocianego 
pracownika, a dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu złożenia niniejszego wniosku. 

 

Data …………………………                                                                                     Podpis pracodawcy…………………………………… 

 
Zgodnie z art. 14 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), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  
 Gmina Iwaniska,  reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Iwaniskach 
ul. Rynek 3, 
27-570 Iwaniska 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  
Sylwester Cieśla 
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o, 
ul. Wrzosowa 15 lok. 1 
25-211 Kielce 
email.: iod@czi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w przyznania dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników na podstawie: 
- Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty 
uczestniczące w realizacji usług 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 
- Zebrane dane będą przechowywane do dnia zdania egzaminu przez ucznia, a po tym okresie zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną kategoria B10. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

     

 


