Wójt Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1
47 – 411 Rudnik
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem
w sprawie przygotowania zawodowego.
Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zawiadamiam o zawarciu
umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.
I.

DANE PRACODAWCY:

1. Imię i nazwisko: ....................................................................................................
2. Nazwa zakładu pracy: ............................................................................................
3. Dokładny adres zakładu pracy: ...............................................................................
4. Numer telefonu / numer faksu: ..........................................................................

II.

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
MŁODOCIANEGO
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

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. Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:
...................................................................................................................................
8. Okres kształcenia młodocianego pracownika .....................................................................
od-do
to jest ………… miesięcy ………… dni.

III.

ZAŁĄCZNIK:
Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Załączoną kopię potwierdza za zgodność z oryginałem PRACODAWCA.

........................
miejsce i data
*) niepotrzebne skreślić

.............................................................
podpis pracodawcy
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JEGO

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016
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. Nr 119 poz.
1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez
Wójta Gminy Rudnik ul.Kozielska 1, 47-411 Rudnik. Adres mailowy urzad@gmina-rudnik.pl i
tel +48 32 410-64-28
2. Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez
adres e-mail iodo@gmina-rudnik.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
•

wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie
przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom
upoważnionym z mocy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub
przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane,
określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
•

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,

•

wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

•

przenoszenia danych,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•

wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania
umowy.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie
będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałem się

Dnia………………………… podpis ………………………….

