„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” – projekt realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 1 do wniosku
o przyznanie bonu na zasiedlenie

_________________________
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY/ZLECENIODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA LUB
POWIERZENIA WYKONYWANIA INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ
1) Pełna nazwa podmiotu:
____________________________________________________________________________________
2) Adres stałego miejsca wykonywania działalności (siedziby):
____________________________________________________________________________________
3) Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4) REGON: _______________________
5) NIP: ___________________________

Przedstawiając powyższe informacje oświadczam, że zamierzam zatrudnić/powierzyć wykonywanie innej
pracy zarobkowej* Panu/Pani ______________________________________ Pesel ___________________
na podstawie umowy __________________________________ (proszę wpisać rodzaj umowy)
na okres: od ________________ do ________________ na stanowisku: _____________________________
_______________________________________________________________________________________
Miejsce świadczenia pracy (miejscowość) __________________________ woj. ______________________
Miesięczne wynagrodzenie brutto, od którego będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne
wyniesie _________________________ zł.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
Oświadczenie niniejsze wydaje się w celu przedłożenia w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16,
09-400 Płock.

_____________________________
Pieczęć i podpis

* niewłaściwe skreślić
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU
Zgodnie z 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
(dalej Rozporządzenie), informujemy, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Miejski
Urząd
Pracy
w
Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 16, adres e-mail: sekretariat@mup.plock.eu, tel. 24 367 18 30
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, e-mail:
inspektor.ochronydanych@mup.plock.eu, tel. 24 367 18 30.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Miejski
Urząd Pracy w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejski Urząd Pracy w Płocku na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Urzędzie Pracy w
Płocku.
Podanie
danych
wynika
z
przepisów
prawa,
tj.
z
ustawy
z
dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) oraz innych
obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zapoznałem się:
____________________, dnia ____________
/miejscowość/

__________________________________
/podpis/
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