URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Edukacji

Imię i nazwisko / nazwa pracodawcy

WE 2

Słupsk, dnia .................................

...........................................................
Adres / siedziba
...........................................................
Telefon
..........................................................

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, poz. 949
z późniejszymi zmianami) proszę o przyznanie dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianego pracownika ......................................................................................................
zamieszkałego ...........................................................................................................................................................
zatrudnionego w formie nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy *
w okresie od ........................................................................ do ................................................................................
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczeń zdał ..................................................................................
Przyznane środki proszę przekazać na konto bankowe nr …....................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Załączniki:
- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
- kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
- kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie
do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
- kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- w przypadku jeśli osoba zatrudniona u pracodawcy kształci młodocianego - umowa o pracę,
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieuzyskaniu takiej pomocy,

* - niepotrzebne skreślić

..................................................................
(Podpis wnioskodawcy)

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. . (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 200, tel. (0-59) 8488322, 8488430; e-mail: edukacja@um.slupsk.pl

Wydanie 30.05.2016 rok

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska
(76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300);
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk,
pl. Zwycięstwa3, e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c, e RODO i wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest
Nie dotyczy.
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie
będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane
będą tylko w celu dla, którego zostały zebrane.

