
Załącznik Nr 2 

  

 

            ................................, dn. ............................. 

…………………………………………. 

              (pieczęć pracodawcy)     

Wójt Gminy Inowłódz 

ul. Spalska 2 

97-215 Inowłódz 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

Stosownie do § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zawiadamiam o zawarciu umowy  

w dniu …………………………………  w celu przygotowania zawodowego  

z młodocianym pracownikiem ..................................................................................................... 

(imię i nazwisko, data urodzenia) 

zamieszkałym 

...........................................................................................................................................   

(adres zamieszkania) 

w celu nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy *  

w zawodzie …..................................... na okres od dnia ……………………………….  

(zawód)  

do dnia……………………………. .  

Młodociany w trakcie przygotowania zawodowego realizuje dokształcanie teoretyczne w  

………………………………………………………………………………………………….. 

(szkoła, do której młodociany uczęszcza) 

 

 

................................................................ 

            (imię i nazwisko os. sporządzającej, numer tel.) 

___________________________________ 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

 

I. Klauzula informacyjna dotycząca  danych osobowych  
 

Oświadczenie pracodawcy: 

 

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec młodocianego pracownika, 

a dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu złożenia niniejszego zawiadomienia. 

 

Data …………………………                                                                              Podpis pracodawcy……………………………… 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję,że:  

 

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Inowłódz, w imieniu której działa Wójt Gminy Inowłódz z siedzibą                   

w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97–215 Inowłódz, NIP 773-23-40-615, REGON 590647990; 

▪ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@inowlodz.pl, 

tel. 44 / 710 12 34 lub pisemnie na adres urzędu ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz;. 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c)RODO w celu związanym z realizacją zapisów 

ART. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082) 

• Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko 

jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach 

RODO. 

• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art.22 RODO; 

• Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                       

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art.18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przeniesienia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

• Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art.21 RODO, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  C)RODO. 

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów  z zakresu ochrony danych 

osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw. 
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