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Wójt Gminy Głogów 
Ul. Piaskowa 1 
67-200 Głogów 

 
 

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. (Dz.U.2018.2010 t.j.) 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 służbowego: .......................................................................... 

 

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:  

a) branżowa szkoła I stopnia, 
b) centrum kształcenia zawodowego lub szkoła prowadząca kształcenie zawodowe realizowane w formie 

turnusu dokształcania teoretycznego, 
c) pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie. *)  

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

 
       .................................................................................................................................. 
 

6. Forma prowadzonego przygotowania zawodowego:  
a) nauka zawodu,  
b) 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. 
 

 
........................           ............................................................. 

        miejsce i data                         podpis pracodawcy 
*)   niepotrzebne skreślić 



  Strona 2 z 2 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych 
osobowych przez Gminę Głogów 

 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. c 

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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów w Urzędzie 
Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie, tel. 76/8365555 
 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz, tel: 76 300 01 40  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dofinansowania pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, oraz na podstawie  ustawy Prawo oświatowe  (tekst jedn.: Dz.U. z 
2019 r., poz. 1148) 

5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych 
umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6) Dane przetwarzane będą przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w 
którym został złożony wniosek. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
rozpatrzenia wniosku.  

 
 

 
 

……………………………………………  
Czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 

 
 

 


