
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników) 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 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, RODO) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz,                           

pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 15 8154100 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

marzena.wieczorek@um.sandomierz.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby 

administratora. 

 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

w celu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 

4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa  lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych 

• prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych za niezgodne z prawem przetwarzanie danych.  

 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości przyznania dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych. 

 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

 

                                                                        …………………………………………………. 

                                                                                                    (data i podpis) 


