
………………………………………………..   Siemkowice, dnia …………………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
                          (nazwa i adres pracodawcy) 

 

REGON …………………………………….. 

NIP …………………………………………. 

 

        WÓJT GMINY SIEMKOWICE 

 

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/ęcy). 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa szkoły, adres) 

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

 

*niepotrzebne skreślić 

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

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn zm.) 



 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Siemkowice Adres: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt: tel. (43) 841-72-69, 

e-mail: ug.siemkowice@post.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników na podstawie złożonego wniosku. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1lit. C RODO1.) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (art. 122), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis . Wójt Gminy przetwarza Pani/Pana dane również w związku z wykonywaniem zadań́ realizowanych                            

w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1.). Podanie danych jest 

obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów prawa. Odmowa podania danych wiązać się̨ będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie o dofinasowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W sprawach związanych z danymi osobowymi może 

się̨ Pan/Pani skontaktować́ z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@myiod.pl. Szczegółowe informacje 

o zasadach przetwarzaniu danych osobowych dostępne są u pracownika Urzędu Gminy w pokoju nr 4 oraz na stronie internetowej 

www.siemkowice.biuletyn.net w zakładce „Klauzule informacyjne RODO”. 

 
1 Rozporządzenie 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  

 

mailto:inspektor@myiod.pl

