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Wójt  
Gminy Pałecznica 

 
ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY MIĘDZY PRACODAWCĄ A MŁODOCIANYM 

PRACOWNIKIEM W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
 
Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zawiadamiam o zawarciu 
umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego. 
 

 
I. DANE PRACODAWCY: 

 
1. Imię i nazwisko:              

2. Nazwa zakładu pracy:             

3. Dokładny adres zakładu pracy:            

4. Numer telefonu:              
 
 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO 
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO: 

 
1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika:          

2. Adres zamieszkania młodocianego pracownika:          

3. Data urodzenia:              

4. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego*:  

 szkoła branżowa I stopnia / zasadnicza szkoła zawodowa, 

 ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

 pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie. 

  5. Nazwa i adres instytucji, w której młodociany realizuje obowiązkowe dokształcanie teoretyczne:  

               

               

 6. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego*:  

 nauka zawodu,  

 przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 



7. Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:   

               

  8. Okres kształcenia młodocianego pracownika (od – do):        

to jest    miesięcy    dni.  

 
III. ZAŁĄCZNIK: 

 
Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - potwierdzona za zgodność z oryginałem 
 

 
 
 
 
 

            
(miejsce i data) (podpis pracodawcy) 

          
 
 
 

  
 

Klauzula informacyjna 
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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Pałecznica z siedzibą w Pałecznicy przy ul. Św. 
Jakuba 11, tel.: 41 384-80-37, adres email: urzad@palecznica.pl, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: 
inspektor@cbi24.pl, 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania z tytułu 
kształcenia pracownika młodocianego na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj, w 
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą uprawnione podmioty, przetwarzające dane osobowe w imieniu 
Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

6. Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie zostaną 
przekazane do archiwum zakładowego, i tam przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Wykazem 
Rzeczowym Akt, 

7. Dane osobowe ucznia, niezbędne do rozpatrzenia wniosku, Administrator otrzymuje od pracodawcy ubiegającego się 
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, 

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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