.............................................. 					   ..................................................
   (pieczątka pracodawcy) 							(miejscowość, data)


Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn


WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

I.	DANE WNIOSKODAWCY:
1. Nazwisko i imię: .........................................................................................................................................
2. Nazwa zakładu pracy: ................................................................................................................................
3. Dokładny adres zakładu pracy: ..................................................................................................................
4. Telefon i adres e-mail 1: .............................................................................................................
5. Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................
6. Pracodawca jest/nie* jest rzemieślnikiem zgodnie z ustawą o rzemiośle? (*niepotrzebne skreślić)
7. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki finansowe: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

1 podanie nr telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
II.	INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika: ................................................................................................
2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika: .........................................................................................
3. Data urodzenia:  ...........................................................................................................................................
4. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego (właściwe zaznaczyć): 
  - nauki zawodu
  - przygotowania do wykonywania określonej pracy 
5. Nazwa i kod zawodu, w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe: ………………………………………
6. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego (rodzaj, nazwa i adres placówki): ……………………………………………………………………………………………...
6. Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:
.....................................................................................................................................................................
7. Data zakończenia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
........................................................................................................................................................................
8. Okres kształcenia u pracodawcy wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego : (określony w miesiącach) .............................................................................................................................
9. W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy, należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy                 o pracę: 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
10. Data  zdania egzaminu zawodowego: ........................................................................................................
11. Organ przeprowadzający egzamin: …........................................................................................................
III.	ZAŁĄCZNIKI:
  Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne).
  Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
  Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  Oświadczenie o kosztach poniesionych w związku z kształceniem młodocianego pracownika.
  Oświadczenie rzemieślnika
  Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe (jeśli dotyczy). 
  Kopie dokumentów potwierdzających skrócenie okresu nauki zawodu – aneks(y) do umowy, świadectwo pracy (jeśli  dotyczy).
  Kopie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu nauki zawodu – aneks(y) do umowy (jeśli dotyczy). 
   Dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek
 Inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy  do otrzymania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika ………………………………………………………………………………………………….….......................................................
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Prawdziwość zamieszczonych we wniosku danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:
....................................	.............................................................
miejsce i data	podpis pracodawcy

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w zakresie  numeru telefonu i/lub adresu e-mai przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, w sprawach związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zgodnie art. 6 ust. 1 lit a 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).
....................................	.............................................................
miejsce i data	podpis pracodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 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) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora 



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 (dalej: Administrator)
 



Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 



Administrator – Burmistrz Miasta i Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna 



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania decyzji o dofinansowaniu kosztów dokształcania młodocianego pracownika, na podstawie:
	wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w związku z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z późn. zm.) - podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność wydania decyzji,
	w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów prawa, tj. numeru telefonu, jest dobrowolne; skutkiem ich nieprzekazania będzie utrudniona komunikacja w przypadku zaistnienia wątpliwości w procesie weryfikacji składanych dokumentów.    




 Odbiorcy danych 



Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oraz podmiotom które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora , na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania. 



Okres przechowywania danych 



Pani/Pana  dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.



Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 



1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
2) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.




Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej 



 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 



Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu 



 Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 





