
 
 ...................................................................               …......................... dnia .................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
            ………………………………………….. 
 (imię i nazwisko/nazwa i adres miejsca    

                zamieszkania pracodawcy/siedziba/adres firmy)* 

  

                tel. do pracodawcy ........................................... 
 
 
  
 

          Wójt Gminy 
                    Chmielno 
 
 

Zawiadomienie 
 
 

     Stosownie do § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. 
zm.), zawiadamiam, że w dniu ................................ została zawarta umowa o pracę w celu 
przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy*z 
pracownikiem 
młodocianym..........................................................................................................................., urodzonym 
dnia....................................w.............................................., zamieszkałym w ............................................ 
ul. ...................................... tel. ....................................... w zawodzie ........................................................ 
.................................................na okres od dnia ................................ do dnia ........................................... 
 
Pracownik młodociany nie uczęszcza/uczęszcza* do szkoły ..................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….   
                                                         (nazwa i adres szkoły) 
 
Umowa została zarejestrowana w Cechu .................................................................................................... 
........................................ pod nr ....................................... 
 
W przypadku jeśli nie jest to jedyna umowa zawarta z w/w pracownikiem młodocianym, należy podać 
okres trwania umowy oraz adres poprzedniego pracodawcy....................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
        .......................................... 
         (podpis i pieczątka pracodawcy) 

Do wiadomości: 
1. Cech/Izba Rzemieślnicza 
2. a/a 
 
*niepotrzebne skreślić 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy w Chmielnie. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w 
Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego  22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 68, mail: sekretariat@chmielno.pl 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Karolina Lelek. Mogą się Państwo z nią kontaktować w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: Urząd 
Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego  22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 44, mail: iod@chmielno.pl 
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika 
na  podstawie: 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania; 

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 

e) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; 

g) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu 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 24.12.2013, s. 9). 

4. Państwa dane pozyskane w związku ze złożonym wnioskiem będą przechowywane przez okres wynikający z 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty z którymi Urząd Gminy w Chmielnie zawarł umowy na korzystanie 
z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją wyłącznie 
w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula 
zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 
6. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku ze złożonym wnioskiem przysługują Państwu następujące 
uprawnienia: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu o którym 
mowa w pkt. 3;  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania 
z tego prawa, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,  00 – 193 
Warszawa; tel. 22 860 70 86).   

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. 
 
 
Zapoznałem/łam się z w/w informacją: 
 
 
……………………………………………………………… 
Data i podpis 

https://sip.lex.pl/#/document/68385112?cm=DOCUMENT

