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data ostatniej modyfikacji zbioru 13.03.2017
INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Nazwa zbioru
MŁODOCIANI PRACOWNICY I ICH PRACODAWCY
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Ożarowice
Regon: 276258954
Miejscowość: Ożarowice
Ulica: Dworcowa
Województwo: śląskie
Gmina: Ożarowice
Kod pocztowy: 42-625
nr budynku: 15
Powiat: tarnogórski
Poczta: Ożarowice
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: n/d
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie
danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych) n/d
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 t.j.) art 70b.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2014.232 z dnia 2014.02.24),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Pracodawcy, młodociani pracownicy, osoby szkolące, instruktorzy.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy,
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu,
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:
Okres zatrudnienia i wynagrodzenie, numer rachunku bankowego, kwota
dofinansowania, miejsce nauki i adres instytucji, w której młodociany realizował
obowiązkowe dokształcanie teoretyczne.
9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa

11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa
trzeciego:

