Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Zaświadczenie

…………………………………………
Pieczęć zakładu pracy

ZAŚWIADCZENIE
DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
Niniejszym zaświadcza się, że:
Pan / Pani*:
…………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania:
…………………………………………………………………………………………
PESEL:
…………………………………………………………………………………………
Jest zatrudniony w:
…………………………………………………………………………………………
Na podstawie:
  umowy o pracę na czas: określony / nieokreślony*, w wymiarze etatu: ………………………..
od dnia: …………………….… do dnia: ………….……………
Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej ww. umowy odprowadzane są od kwoty:
- równej lub wyższej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (t.j. 2100 brutto w 2018r.)
- niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 2100 brutto w 2018r.)
tj. od kwoty: ……………………………
W przypadku gdy kwoty wynagrodzenia miesięcznego bywają różne, to zaświadczenie należy składać co
miesiąc.


umowy zlecenia od dnia: …………………….… do dnia: ………….……………

Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej ww. umowy odprowadzane są od kwoty:
- równej lub wyższej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (tj. 2100 brutto w 2018r.)
- niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 2100 brutto w 2018r.)
tj. od kwoty: ……………………………
……………………………………………Data wystawienia, pieczęć i podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej

Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
o sytuacji zmiany, tj. o uzyskaniu niższego wynagrodzenia w danym miesiącu, w macierzystym
zakładzie pracy, niż kwota minimalnego wynagrodzenia określonego przez akty wykonawcze.
Uwaga:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mr.gov.pl;

3)

administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione Beneficjentowi realizującemu projekt, tj. Miasto Stołeczne Warszawa oraz
innym podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, tj. Mazowiecki Szpital
Bródnowski w Warszawie. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i
audyt w ramach PO WER;
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu wynikającego z wytycznych PO WER;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

……………………………………………
podpis lub ZLECENIOBIORCY

* - niepotrzebne skreślić

 - odpowiednie zaznaczyć

