……………………...

miejscowość i data

...................................
pieczęć zakładu pracy

Burmistrz Gminy
RZGÓW

WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Na podstawie art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. z dnia 10
maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późń. zm.) wnoszę o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do
wykonywania określonej pracy*), po zdaniu egzaminu zawodowego:
I.

DANE WNIOSKODAWCY:

1.Nazwisko i imię: ............................................................................................................................
2.Nazwa zakładu pracy: ...................................................................................................... ..............
3.Dokładny adres zakładu pracy: ............................................................................................. ...............................................
4.Numer telefonu:..................................................................................................
5. NIP....................................................................................................................... ......................
6.Adres do korespondencji: .....................................................................................................................
7.Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki finansowe:
..................................................................................................................................................

II.
INFORMACJE
ZAWODOWEGO:

DOTYCZĄCE

MŁODOCIANEGO

PRACOWNIKA

ORAZ

1.Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ......................................................................................
2.Adres zamieszkania młodocianego pracownika: .....................................................................
3.Data urodzenia:

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

4.Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego:
a) zasadnicza szkoła zawodowa,
b) ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
c) pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie. *)
5. Nazwa i adres instytucji, w której młodociany realizuje obowiązkowe dokształcanie teoretyczne :
............................................................................................................................. .................
6.Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:
a) nauka zawodu
b) przyuczenie do wykonywania określonej pracy *).
7.Nazwa zawodu w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe: ....................................................
8.Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem?: tak, nie*)
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JEGO

PRZYGOTOWANIA

9.Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego :
............................................................................................................................. ....................
10.Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania
miesiącach) ................................................................................................................. ................

zawodowego

:

(określony

w

11.W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie tj. 36 miesięcy,
należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę:
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
.......................................................................................................... ......................................
12.Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy*):
............................................................................................................................. ..................
13.Data zdania egzaminu zawodowego: ............................................................................................
............................................................................................................................. ....................

III. ZAŁĄCZNIKI;

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem:

…................................
Miejscowość i data

…..................................
podpis i pieczątka wnioskodawcy
właściciela Firmy/Zakładu Pracy

*) niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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 (Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rzgowa (Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Więcej
informacji na stronie www.rzgow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Danych Osobowych.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami art. 122 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późń. zm.), Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
tj. z dnia 26 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 362,
z późń. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 za zm.); Rozporządzenia
Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1); Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2-013, s. 9); ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w celu
rozpoznania wniosku w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani /
Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, na podstawie umów zawartych z
Administratorem (np. na świadczenie usług informatycznych, serwisowych, prawnych, niszczenia dokumentów itp.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, a w przypadkach wynikających z przepisów prawa
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa,
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail
odo@rzgow.pl.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.

…………………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Uwagi:
Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika
nauki zawodu lub przyuczenia go do określonej pracy (data zdanego egzaminu).
Dofinansowaniem objęte jest kształcenie pracownika młodocianego zamieszkałego na terenie Gminy
Rzgów.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał wnioskodawca w celu ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika realizowany jest poprzez doręczenie przez wnioskodawcę młodocianemu
pracownikowi, którego dotyczy wniosek, poniższej klauzuli informacyjnej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie 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 (Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rzgowa (Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Więcej
informacji na stronie www.rzgow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Danych Osobowych.
2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami art. 122 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późń. zm.), Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
tj. z dnia 26 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 362,
z późń. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 za zm.); Rozporządzenia
Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. ,S.1; Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2-013, s. 9); ustawy z dnia z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
w celu rozpoznania wniosku w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani / Pana danych osobowych: dane identyfikujące małoletniego pracownika (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania), dane osobowe zawarte w umowie o
pracę oraz dokumentach załączonych przez pracodawcę do wniosku o udzielenie dofinansowania, w tym dotyczące
przebiegu kształcenia.
4. Pani / Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez ……………………. Pani / Pana pracodawcę
w związku ze złożonym przez ww. pracodawcę wnioskiem o udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani /
Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, na podstawie umów zawartych z
Administratorem (np. na świadczenie usług informatycznych, serwisowych, prawnych, niszczenia dokumentów itp.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, a w przypadkach wynikających z przepisów prawa
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
9. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
10. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail
odo@rzgow.pl.
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