OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 RODO ( Rozporządzenie 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),
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest ………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych /Inspektorem Ochrony Danych Osobowych * jest
możliwy za pośrednictwem ……………………………..……………………………..
…………………………………………………………...............................................................
3. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
przytoczonego wcześniej rozporządzenia w celu:
• realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników w ramach umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego.
4. Pana(i) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
5. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane w czasie najkrótszym, niezbędnym do realizacji celów
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
6. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
7. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pan(i), że
przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana(ią) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w
pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie
Pana(ią) działaniami w zakresie realizacji celu.
9. Przetwarzanie podanych przez Pana(ią) danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i
4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
…………………………….....
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

……….……………dn. …………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z klauzulami informacyjnymi i wyrażam zgodę na przetwarzanie i
udostępnianie danych mojego syna/córki/*
……………………………………………………………………………..wiek………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
przez …………………………………………………………………………………………………….,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust.2 lit. a) RODO ( Rozporządzenie 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) w celach związanych z realizacją
refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników w ramach umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego.

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

