
ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY  
     

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 
IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU 

 

 
   

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY/ZAKŁADU PRACY  

DO PRZYJĘCIA UCZNIA-MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA NA PRAKTYKĘ 

 

Dane dotyczące zakładu szkolącego ucznia-młodocianego pracownika: 

1. NAZWA, ADRES I TELEFON ZAKŁADU SZKOLĄCEGO UCZNIA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. NAZWA NAUCZANEGO ZAWODU: 

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

 

 

 

Zobowiązuję się przyjąć ucznia na naukę zawodu od dnia ……….….…… do dnia ………….…… .  

Umowę o praktyczną naukę zawodu zobowiązuję się dostarczyć do dnia ………………….………. . 

Oświadczam, że instruktor praktycznej nauki zawodu w prowadzonym przeze mnie zakładzie 
pracy posiada kwalifikacje wymagane zapisami § 10 ust 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019.391). 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

DATA I PODPIS PRACODAWCY 

 

 

Informacja: zgodnie z art. 201 Kodeksu Pracy obowiązek kierowania młodocianego pracownika 
na badania lekarskie spoczywa na pracodawcy.       
  
  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
ZAKŁAD PROWADZĄCY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIÓW/ 

PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU/ 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), zwanego dalej RODO 

 
informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego, 
ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 239 36, e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl 

 
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zs2kolobrzeg.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
Cel przetwarzania danych osobowych: 

- realizowanie przez uczniów praktycznej nauki zawodu/zajęć praktycznych w szkole. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są odpowiednio:  

− art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku 
ciążącego na administratorze w zakresie organizacja i nadzór nad realizacją przez uczniów praktycznej nauki 

zawodu/zajęć praktycznych; 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 
(Dz.U. 2019.391); 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DU.2017.1646 ze zmianami);  

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (DU.2019.1700 ze zmianami). 

 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator podpisał umowy powierzenia 

przetwarzania danych, m. in. dostawca platformy do obsługi dziennika elektronicznego i sekretariatu szkoły 

(obecnie Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, Aleja Korfantego 193 
w Katowicach w ramach wykorzystywania przez szkołę Platformy Synergia). 

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Dane osobowe, zgodnie z wyżej wskazanymi podstawami prawnymi będą przetwarzane przez: 

okres 50 lat, zgodnie z obowiązującą w szkole Instrukcją Archiwalną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 
Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania na zasadach określonych w RODO (art. 15-18, art. 20-21 RODO): 

− dostępu do treści swoich danych; 

− sprostowania danych osobowych; 

− ograniczenia ich przetwarzania; 

− usunięcia danych, jeśli są przetwarzane bezpodstawnie; 

− przeniesienia danych do innego administratora; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Ograniczenia w realizacji ww. praw mogą wynikać jedynie z przepisów prawa. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

w przypadku stwierdzenia naruszenia praw związanych z ochroną danych osobowych.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa, niezbędnym do 

realizacji ww. celu. 

 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

mailto:iod@zs2kolobrzeg.pl

