
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o dofinasowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice. Adres: Plac Wolności 1, 98-354 

Siemkowice. Kontakt: tel. (43) 841-72-69, e-mail: ug.siemkowice@post.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wynikające ze złożenia przez Panią/Pana wniosku (art. 6                    

ust 1 lit. a RODO1). Wójt Gminy przetwarza Pani/Pana dane osobowe 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) , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu, Rozporządzenia 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). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

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

zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez okres  nie dużej niż 10 lat wynikający z przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa, 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową 

uodo.gov.pl. 

7. Podanie przez Pana/Panią ̨ danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku                                   

o przyznanie o dofinasowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

8. W sprawach związanych z danymi osobowymi może się ̨Pan/Pani skontaktować ́z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@myiod.pl 

 

 

 
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 (RODO).  
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