.................................. , dnia .................
(miejscowość)

....................................
(pieczęć pracodawcy)

Wójt Gminy Rędziny

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. Nr
1148 z późn. zm. ) składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
pracownika:
1. ...................................................................................................................................................
( imię i nazwisko pracownika młodocianego )
.......................................................................................................................................................
( adres zamieszkania )
z tytułu ukończenia nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy*
trwającej .................. miesięcy

od ..................................... do ......................................

....................................................................................................................................................
( nazwa zawodu )
oraz zdania w dniu .................................... egzaminu przed ......................................................
.....................................................................................................................................................
2. Dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy: .............................................……
(nazwa banku)
.......................................................................................................................................................

Załączniki:
•

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia
zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą
zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę
o pracę,

•

dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu
pracodawcy,

•

umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

•

dokumenty potwierdzające złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez
młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

•

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym
pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

•

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

•

zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,

•

dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku
spółek,

•

świadectwo pracy młodocianego pracownika,

•

inne:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

* niewłaściwe skreślić

.....................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny,
ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z rozpoczęciem procedury udzielenia
dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Podstawą przetwarzania danych jest
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, art. 122 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do
przeprowadzenie procedury, o której mowa w pkt 3.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

