Załącznik do wniosku
o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika

…................................……
(pieczęć firmowa)

…...........................................
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZAM, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO
…...........................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres)
w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych w/w otrzymało¹
nie otrzymało¹ pomocy de minmis* w wysokości ogółem:
.....................................……..

zł, co stanowi ........................................….

euro.

¹ niepotrzebne skreślić

Załączniki¹ :

1)
2)

wykaz otrzymanej pomocy,
zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (uwierzytelnione).

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA OŚWIADCZENIA (w przypadku prowadzenia
przedsiębiorstwa przez więcej, niż jedna osobę oświadczenie podpisują wszyscy uprawnieni):

...........................................................
(imię i nazwisko)

..............................
(data )

...........................................................
(podpis wraz z pieczątką)

* Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oznacza pomoc przyznaną
temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100
000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z
tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Załącznik 1)

WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

L.p.

Nazwa podmiotu udzielającego
pomocy de minimis

Dzień (data)
udzielenia
pomocy

Wartość pomocy
w zł

Wartość pomocy
w euro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA OŚWIADCZENIA (w przypadku prowadzenia
przedsiębiorstwa przez więcej, niż jedna osobę oświadczenie podpisują wszyscy uprawnieni):

...........................................................
(imię i nazwisko)

..............................
(data )

...........................................................
(podpis wraz z pieczątką)

Zgodnie z Rozporządzeniem 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)
(Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) działając jako wnioskodawca:
…………………………………………………………………………….………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz załączonej dokumentacji
zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
w celu przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawcy, a także na

potrzeby sprawozdawcze, księgowe i kontrolne.
Dane osobowe będą przetwarzane na czas wydania decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia
młodocianego pracodawcy zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2018 r., poz. 996 z późn. zm.), przekazania dofinansowania wnioskodawcy, na potrzeby wykonywania
sprawozdań o pomocy de minimis i sprawozdania budżetowego za rok, w którym zostało przyznane
dofinansowanie oraz czynności kontrolnych.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu i
zakresu działania archiwów zakładowych.
W przypadku nie podania danych wniosek pozostanie nierozpatrzony.

…………….......................………………..
(podpis)

