
….…………………………………... 
                                                                                                             (miejscowość i data) 

 

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

(Imię i nazwisko młodocianego pracownika) 

 

                                         Burmistrz 

 

                                                                          Nowego Miasta Lubawskiego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Działając na podstawie art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku 

ze złożeniem wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przez 

pracodawcę …………………………………………………..………………………………... 

(imię i nazwisko/ nazwa pracodawcy), proszę o przyjęcie, jako dowodu w sprawie, oświadczenia 

następującej treści: 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………..……….. 

(imię i nazwisko młodocianego pracownika) legitymujący/a się dowodem osobistym                     

seria ………….……..……. nr …………...…………………., świadomy/a odpowiedzialności 

karnej, wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. Kodeks karny za złożenie 

fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:  

 

miejscem mojego zamieszkania na dzień złożenia wniosku przez pracodawcę ubiegającego 

się  o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest: 

 

miejscowość ……………….……………………………………. kod pocztowy …... – …… 

ulica ……………….…………………………….………. nr domu ………. nr lokalu ………. 

 

 

………………………………………….. 
                                                                                                          (Podpis młodocianego pracownika) 

 

 

 

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia popis rodzica / opiekuna prawnego. 
 

 

………………………………………….. 
                                                                                                          (Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Zgodnie z art. 14 RODO 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub 

„RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego z siedzibą przy 

ulicy Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, adres e-mail: urzad@umnowemiasto.pl, skrzynka podawcza 

na ePUAP2: /urzad-nml/skrytka. 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję 

pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją obowiązku nałożonego na  

pracodawcę  dotyczącego zawiadomienia Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

młodocianego o zawarciu umowy o pracę między Panią/ Panem a pracodawcą w celu przygotowania 

zawodowego. 

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie : 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze)  w związku z przepisami takimi jak:  

- § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

5. Pani/ Pana dane osobowe zostały pozyskane od pracodawcy w związku ze złożonym przez niego 

zawiadomieniem dotyczącym zawarcia umowy o pracę  między Panią/ Panem a pracodawcą. 

6. Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, 

nazwę i adres szkoły do której Pani/ Pan uczęszcza. 

7. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na   podstawie 

przepisów prawa. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres dziesięciu lat kalendarzowych liczonych od dnia 01 

stycznia  następnego roku,  po zakończeniu Państwa sprawy. 

9. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i 

organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych 

odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

10. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

11. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i 

nie są poddawane profilowaniu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą. 

 

 

……………………………..…………  ……………………………………. 
(data)                      (podpis) 

mailto:urzad@umnowemiasto.pl

