KARTA ZGŁOSZENIA
dla kandydata na pracownika młodocianego zamierzającego realizować przygotowanie zawodowe od roku szkolnego
…2022…/……2023……..
DANE KANDYDATA:
Imię/Imiona ………………………………………………………….…… Nazwisko …………...………..…………..………………
Data i miejsce urodzenia………………………………………………...……………

PESEL ……………………....…..…………

Imię i nazwisko ojca ………………………………………………… Imię i nazwisko matki ……………………...…………………
ADRES ZAMIESZKANIA:
ul. ……………………………………………………….……..…………, nr domu/nr mieszkania …………………………..……….
miejscowość: …………………………………………….……….……..…………………, kod pocztowy …………………..………
poczta …………………………..………………….………. , gmina:……………………………………....…………………………..
nr tel. rodzica ……………..……….…… nr tel. ucznia …….………………………. E-mail: ……………………………….……….
Pieczątka zakładu szkolącego oraz data i podpis pracodawcy/właściciela zakładu ...........................................................................
…………………………………………………………………………………..……………….……...……………………………...…..
Wybieram kształcenie w zawodzie: …………………...……………………………………...…….………………...……..…………
………………………………………………………………….…………………………………..…….………………………………..
Wybrana Szkoła Branżowa I0 w ………………………………………..……………………………..……………………….………..
(Nazwa szkoły i miejscowość, w której szkoła się znajduje)
Powyższe informacje są niezbędne do przygotowania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
……………………………………………………………
(data i podpis młodocianego)

……………………………….…………….…………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego młodocianego)

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych
Mając
na
uwadze
przepisy
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
z
dnia
27
kwietnia
2016
roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO),
informujemy o zasadach ochrony danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe są niezbędne do przygotowania realizacji
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Świętojańska 16.
(zwany dalej Administratorem). Kontakt z Administratorem Danych: biuro@crrip.pl lub te. 23 6922502
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
a) prawidłowego przygotowania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 6 ust 1 lit b RODO),
b) wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO) ,
c) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) ,
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
a) podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów,
w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane
są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet);
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
d) inne
podmioty
zewnętrzne,
przy
pomocy,
których
Administrator
prowadzi
swoją
działalność
w
tym
również
w zakresie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane
osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z regulacjami RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich
danych; żądania usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu; przenoszenia danych; wniesienia skargi do
Prezes UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
………………………………………..……………………………..
miejscowość, data i czytelny podpis młodocianego

………………………………………..……………………………..
miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

