Załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia

………………………., dnia …………………………………
STAROSTA MŁAWSKI
ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY W MŁAWIE
WNIOSEK
O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA
na podstawie art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.)

I.
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko.........................................................................Imię.............................................................
2. PESEL (w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)
……………………………………………………………………………………………………………….............................................
3. Adres zamieszkania.............................................................................................................................
4. Adres korespondencyjny po zasiedleniu poza miejscem zamieszkania……………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Numer telefonu...................................................................................................................................
6. Adres e – mail.....................................................................................................................................
7. Miejscowość zamieszkania w związku z podjęciem: zatrudnienia/wykonywania innej pracy
zarobkowej/prowadzenia działalności gospodarczej (tylko teren Polski):
...................................................................................................................................................................
8. Odległość miejscowości wymienionej w pkt 7 od miejsca wymienionego w pkt 3
wynosi:............................km
9. Przewidywane miesięczne wynagrodzenie lub przychód
(brutto):.....................................................zł/m-c
10.Koszty zamieszkania jakie zostaną poniesione przez wnioskodawcę związane z podjęciem
zatrudnienia/wykonywania innej pracy zarobkowej/prowadzenia działalności gospodarczej (proszę
wymienić rodzaj kosztów oraz kwotę w zł/m-c)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
II.
UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)
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III.

ZABEZPIECZENIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ URZĘDU Z TYTUŁU PRZYZNANIA
WNIOSKOWANEGO BONU NA ZASIEDLENIE

Osoba poręczająca:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
UWAGA!
Należy załączyć druk zaświadczenia poręczyciela (Załącznik Nr 3), a w sytuacji zaciągniętych kredytów
należy załączyć również informację o aktualnej wysokości zadłużenia, wysokości rat.

…………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

IV.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

*- niepotrzebne skreślić
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art 2331 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeksu karnego, oświadczam, że:
1. znana jest mi treść i spełniam warunki określone w art. 66n ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.).
2. zobowiązuję się podjąć zatrudnienie / inną pracę zarobkową / działalność gospodarczą* przez okres co najmniej 6
miesięcy
3. będę osiągał/nie będę osiągał* (w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej) wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto
miesięcznie oraz będę podlegał/nie będę podlegał* ubezpieczeniom społecznym
4. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkam w związku z podjęciem
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej
miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co
najmniej 3 godziny dziennie.

1 Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”

5. zobowiązuję się do zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty
w przypadku, o którym mowa w art. 66n ust. 5 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.).
6. zobowiązuję się do zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawiania w
zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania Urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 66n ust. 5 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.).
7. przyjmuję do wiadomości, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie jeżeli wniosek lub przedłożone w załączeniu
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dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe i mimo wezwania nie przedłożę poprawnego wniosku lub właściwych
dokumentów w terminie wyznaczonym przez Urząd

.........................................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), informuję, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Mławski z upoważnienia którego działa Dyrektor
Urzędu z siedzibą w Mławie ul. Wyspiańskiego 7
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w
Mławie: ido@pup.mlawa.pl.
3. Cel przetwarzania danych/podstawa przetwarzania : Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w
związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi.
4. Kategoria odbiorców danych: tylko podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich: nie dotyczy.
6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem bycia zarejestrowanym jako osoba
bezrobotna.
10. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem zarejestrowania jako osoba bezrobotna.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu.

.........................................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

3

Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku niezbędnych dla
potrzeb procedury przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z Rozporządzeniem 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
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej RODO).

…………………………………….…………………………………………………..
(data i podpis współmałżonka Wnioskodawcy)

Ja, niżej podpisany/a/...........................................................................................................................................
(nazwisko i imię)

legitymujący /a/ się dowodem osobistym nr …………………………………..………………………wydanym przez
………………………………………………………………………………....numer PESEL ………………………….…………………..…………………
zamieszkały /a/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu przyznania bonu na zasiedlenie przez moją żonę/męża
…………................................................................................w kwocie złotych.........................................................
(słownie.................................................................................................................................................................)
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych jest – Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Mławie ul.
Wyspiańskiego 7 w imieniu, którego występuje Dyrektor Urzędu.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w
Mławie: ido@pup.mlawa.pl.
3. Cel przetwarzania danych/podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędne do wykonania
postanowień umowy art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi.
Dane osobowe osób będących współmałżonkami wnioskodawców są przetwarzane w celu realizacji
procedury ubiegania się przez wnioskodawcę o wsparcie oferowane przez administratora.
4. Kategoria odbiorców danych: tylko podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych do państw: nie dotyczy.
6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do poświadczenia zabezpieczenia
beneficjenta.
10. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
skutkowało brakiem zawarcia umowy z beneficjentem.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu.

…………………………………….…………………………………………………..
(data i podpis współmałżonka wnioskodawcy)
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V.

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM

1. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia/powierzenia innej pracy zarobkowej osobie
bezrobotnej – w przypadku zobowiązania do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
2. Oświadczenie osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej– w przypadku
zobowiązania do założenia własnej firmy.
3. Zaświadczenie poręczyciela, a w sytuacji zaciągniętych kredytów należy załączyć również
informację o aktualnej wysokości zadłużenia, wysokości rat.

VI.

DODATKOWE INFORMACJE

UWAGA!
Osoba bezrobotna po otrzymaniu bonu jest obowiązana w terminie:
1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy
dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym
mowa w lit. b; 2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy
oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania
działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w lit. b;
3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w
zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez
okres 6 miesięcy.
W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu, o których mowa
w:
− pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania Urzędu;
− pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego
okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia
działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.
VII.
OPINIA DORADCY KLIENTA :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
data i podpis doradcy klienta

VIII.

ZATWIERDZAM ……………………………………..……….…………………..
data i podpis Dyrektora PUP
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Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie
osobie bezrobotnej do 30 roku życia

……………………………………………

………………………………..

/ pieczątka firmy /

/ miejscowość, data /

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA/POWIERZENIA INNEJ PRACY
ZAROBKOWEJ OSOBIE BEZROBOTNEJ
1. Pełna nazwa pracodawcy:.....................................................................................................................
2. Adres siedziby pracodawcy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer
telefonu:....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. REGON .............................................................................. 4. NIP..........................................................
5. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy (upoważnienie to musi
wynikać z dokumentów rejestrowych podmiotu lub stosownych pełnomocnictw)
...................................................................................................................................................................

Przedstawiając powyższe informacje oświadczam, że deklaruję (proszę zaznaczyć właściwą
odpowiedź):
□ zatrudnienie: umowa o pracę, stosunek służbowy, umowa o pracę nakładczą
□ powierzenie inne pracy zarobkowej: umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło albo
wykonywanie pracy lub świadczenie usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych
*zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz wybraną formę

Pana/Pani ….....................................................................................PESEL:.........................................
na okres minimum..............................................................................................................................
na stanowisku.....................................................................................................................................
miejsce zatrudnienia/wykonywania pracy .........................................................................................
za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Jednocześnie oświadczam że ww. osoba z tytułu zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej
będzie/nie będzie* podlegać ubezpieczeniom społecznym.
*skreślić niewłaściwe
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku niezbędnych dla
potrzeb procedury przyznawania bonu na zasiedlenie, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej RODO).

……………..………………………………………………
/data, pieczątka i podpis właściciela lub osoby uprawnionej/
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), informuję, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych jest – Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Mławie ul.
Wyspiańskiego 7 w imieniu, którego występuje Dyrektor Urzędu.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w
Mławie: ido@pup.mlawa.pl.
3. Cel przetwarzania danych/podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędne do wykonania
postanowień umowy art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi.
Dane osobowe pracodawców przetwarzane są w celu realizacji procedury ubiegania się przez osobę
bezrobotną o bon na zasiedlenie.
4. Kategoria odbiorców danych: tylko podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych do państw: nie dotyczy.
6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do poświadczenia zabezpieczenia
beneficjenta.
10. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
skutkowało brakiem zawarcia umowy z beneficjentem.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu.

……………..………………………………………………
/data, pieczątka i podpis właściciela lub osoby uprawnionej/
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Załącznik Nr 2 do Wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie
osobie bezrobotnej do 30 roku życia

........................................................

…………………………..…………….

/ imię i nazwisko wnioskodawcy /

/ miejscowość, data /

.........................................................
........................................................
/ adres /

OŚWIADCZENIE OSOBY BEZROBOTNEJ O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Rodzaj działalności gospodarczej (krótki opis zamierzonego przedsięwzięcia – dotyczy podziału na:
usługi, produkcję, z podaniem zakresu rodzaju działalności, którą się podejmie, np. usługi remontowobudowlane, produkcja, handel itp.) ............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………
3. Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą pod adresem: .................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. Czy kiedykolwiek prowadził(a) Pan(i) działalność gospodarczą?

TAK/NIE*

w okresie od.............................. do ........................................
w okresie od.............................. do........................................
rodzaj prowadzonej działalności (opis – dotyczy podziału na: usługi, produkcję, z podaniem zakresu i
rodzaju działalności, np. Usługi remontowo-budowlane, produkcja, handel obuwiem
itp.)...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................
/ podpis wnioskodawcy /
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia

ZAŚWIADCZENIE
.......................................dnia.............................
...............................................................
/ pieczątka zakładu pracy /

Niniejszym zaświadczam,........................................................................................................................................
/ imię i nazwisko /
nazwisko rodowe .....................................................................................................................................................
dokładny adres zamieszkania ..................................................................................................................................
urodzony/a dnia ...................................... imiona rodziców....................................................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym seria .................... nr ..............................................................................
wydanym przez ........................................................................................................................................................
................................. w ........................................................ dnia ............................................................................
numer ewidencyjny pesel: ......................................................................................................................................
jest zatrudniony/a na stanowisku .............................................................................................................................
na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu .............................................................. na czas nieokreślony* /
określony* / wykonywania określonej pracy*/ do dnia ..........................................................................................
Wyżej wymieniony/a znajduje się* / nie znajduje się*/ w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
Zakład pracy znajduje się*/ nie znajduje się* w stanie likwidacji*/ upadłości*/
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
/ ewentualne uwagi /
Średnie miesięczne wynagrodzenie wyżej wymienionego/ej z ostatnich 3 miesięcy wynosi brutto ………............
słownie: .....................................................................................................................................................................
netto ........................... słownie: ...............................................................................................................................
i nie jest obciążone*/ jest obciążone*/ sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi w kwocie........
...................................................................................................................................................................................
Niniejsze zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 1 miesiąca od daty wystawienia.
*/ niepotrzebne skreślić
UWAGA
Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie
lub nieczytelnie nie będzie honorowane

……………………. ..................................................................................
/ pieczątka i podpis Dyrektora zakładu oraz Głównego Księgowego/
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Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku niezbędnych dla
potrzeb procedury przyznawania bonu na zasiedlenie, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej RODO).

…………………………………….…………………………………………………..
( data i podpis poręczyciela)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), informuję, iż:

12. Administratorem Pani/Pana danych jest – Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Mławie ul.
Wyspiańskiego 7 w imieniu, którego występuje Dyrektor Urzędu.
13. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w
Mławie: ido@pup.mlawa.pl.
14. Cel przetwarzania danych/podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędne do wykonania
postanowień umowy art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi.
Dane osobowe osób będących poręczycielami świadczeń przekazanych przez administratora
beneficjentom, przetwarzane są w celu zabezpieczenia poprawności wydatkowania środków
krajowych i unijnych.
15. Kategoria odbiorców danych: tylko podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
16. Przekazywanie danych do państw: nie dotyczy.
17. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
18. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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.
19. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
20. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do poświadczenia zabezpieczenia
beneficjenta.
21. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
skutkowało brakiem zawarcia umowy z beneficjentem.
22. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu.

…………………………………….…………………………………………………..
( data i podpis poręczyciela)
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Oświadczenie współmałżonka poręczyciela

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku niezbędnych dla
potrzeb procedury udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej RODO).

.............................................................
(data i podpis współmałżonka poręczyciela)

Ja, niżej podpisany/a/.........................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
legitymujący /a/ się dowodem osobistym nr ……………………… wydanym przez …………………………….……………….
numer PESEL ……………………………………… zamieszkały /a/ ……………….…………………………………………….……………...
wyrażam zgodę na ustanowienie poręczenia ( w formie poręczenia wekslowego) przez moją żonę/męża umowy
w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą w kwocie złotych.................................słownie................................................................)
Panu/Pani .................................................................................................................................................................
zam. ........................................................................................................................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych jest – Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Mławie ul. Wyspiańskiego 7 w
imieniu, którego występuje Dyrektor Urzędu.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie:
ido@pup.mlawa.pl.
3. Cel przetwarzania danych/podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędne do wykonania postanowień umowy art. 6
ust. 1 lit. b i c RODO oraz w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi. Dane osobowe osób będących
współmałżonkami poręczycieli świadczeń przekazanych przez administratora beneficjentom, przetwarzane są w
celu zabezpieczenia poprawności wydatkowania środków krajowych i unijnych.
4. Kategoria odbiorców danych: tylko podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych do państw: nie dotyczy.
6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i
jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do poświadczenia zabezpieczenia beneficjenta.
10. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało
brakiem zawarcia umowy z beneficjentem.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

.............................................................
(data i podpis współmałżonka poręczyciela)
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