Nazwisko i imię .................................................
Adres .................................................................
...........................................................................
Pesel ..................................................................
Tel. Kontaktowy ....................................................

Powiatowy Urząd Pracy
w Augustowie

WNIOSEK
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z póź. zm. ) proszę o przyznanie dodatku
aktywizacyjnego z tytułu podjęcia zatrudnienia od dnia ................................ .
Informuję, że zostałem(am) zatrudniony(a):
1. w wyniku skierowania przez PUP
2. podjąłem(am) zatrudnienie z własnej inicjatywy*
Do wniosku dołączam:
 kserokopię umowy o pracę (oryginał do wglądu)
 kserokopia innych umów zarobkowych*
 zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie - oddzielnie za każdy
miesiąc (po przepracowanym miesiącu)
Wypłatę dodatku aktywizacyjnego proszę przekazać na rachunek bankowy:
Nazwa banku i nr rachunku
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
...............................................................
( data i podpis składającego wniosek)

Oświadczenie:
Oświadczam, że:
1) przyjmuję do wiadomości iż, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Pracy w Augustowie z siedzibą,
ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów;
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- - inspektor@augustow.praca.gov.pl;
4) dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dodatek aktywizacyjny na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. - w celu realizacji wniosku.
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo ich sprostowania, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
7) odbiorcami danych osobowych będą organy upoważnione z mocy przepisów prawa;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do
przetwarzania danych osobowych
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową przyjęcia wniosku;
10) Pani/Pana dane nie będą profilowane
Zostałem poinformowany(a) o zasadach przyznawania dodatku aktywizacyjnego, oraz zostałem pouczony(a) o konieczności dostarczania zaświadczenia za każdy miesiąc
kalendarzowy do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu przepracowanym.
Augustów, dnia ………………………………………
czytelny podpis

