………………………………………

…………….., dnia ………….

(pieczątka pracodawcy, imię i nazwisko,)
adres zamieszkania

Wójt
Gminy Orla

Wniosek o dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania
określonej pracy*, po zdaniu egzaminu zawodowego.
I. Dane wnioskodawcy:
1. Nazwa pracodawcy ……………………………………………….......................................
……………………………………………….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
2. Numer telefonu kontaktowego pracodawcy ………………………………………………...
3. Nazwa banku i numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać
przyznane środki finansowe:.......……………………………………………………………
II. Informacje dotyczące młodocianego pracownika oraz jego przygotowania
zawodowego:
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: …………………………………………………
2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: …………………………………………….
3. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania
teoretycznego ………………………………………………………….......................................
4. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego*:
a) nauka zawodu (podać okres nauki w miesiącach) …………………………………...
b) przyuczenie do wykonywania określonej pracy – ilość pełnych miesięcy wynosi ….
5. Data zawarcia umowy : ..............................................data rozpoczęcia nauki …………...….
6. Termin ukończenia nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
…………………………………
III. Załączniki:
1) kopie dokumentów potwierdzających 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.
2) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
3) kopie dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez
młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub
zaświadczenie).
* niepotrzebne skreślić
…………………………………………
(podpis i pieczątka pracodawcy)

Jednocześnie informuję, iż dokonałem/am obowiązku informacyjnego dot. RODO w stosunku do
pracownika młodocianego.
Zapoznałam/em się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, czyli przyjmuje do wiadomości fakt, że
przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………………
(data i podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), informujemy, że:

1.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Orla z siedzibą w Orli przy ul. Mickiewicza 5,
zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

2.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urząd Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106
Orla, e-mail: gzinka@togatus.pl.

3.

Celem zbierania danych jest rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
pracownika.

4.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. Nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.

5.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika, co wynika z art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

6.

Dane udostępnione przez Pana/Panią będą udostępniane organom publicznym upoważnionym z mocy
prawa, operatorom pocztowym.

7.
8.

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

9.

Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania
wynikającego z przepisów prawa.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

