……….………………………………..…

…..……………….…………

(dane pracodawcy)

(miejscowość, data)

………………………….…………….….

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY
Oświadczam, że zgodnie w 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 osobowych), zostałem(am) poinformowany(a),
że w odniesieniu do danych osobowych zawartych we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika ………………………………………………………………………………………………………………….:
(nazwisko i imię młodocianego pracownika)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia;
celem ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo
oświatowe dotyczącego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
ich podanie jest warunkiem podjęcia i realizacji działań, których wniosek dotyczy,
a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku;
ich administratorem jest Gmina Bełchatów reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Kościuszki 13,
97-400 Bełchatów;
będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania administracyjnego
wszczętego ww. wnioskiem, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20
października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
(Dz. U. poz. 1743 z późn. zm.);
nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do
ww. danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi
do organu nadzorczego, gdy uznam, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO oraz, że
nie przysługuje mi prawo do: usunięcia danych osobowych, ich przenoszenia, do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

…………………………………………………………….
(podpis pracodawcy)

