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PI 130/2020

DZIENNIK URZĘDOWY
REPUBLIKI CYPRU

ZAŁĄCZNIK TRZECI
CZĘŚĆ I.

REGULACYJNE AKTY ADMINISTRACYJNE

Numer 5232 Niedziela, 29 marca 2020 r 495

Liczba 130

W SPRAWIE ŚRODKÓW AWARYJNYCH PODJĘTYCH PRZEZ TO
MINISTERSTWO PRACY, OPIEKI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA

LECZENIE PANDEMII JUV COVID 19 PRAWO 27 (I) 2020

Decyzja na podstawie art. 7, 8, 9, 10 i 12

Minister pracy, opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego, korzystając z uprawnień przyznanych jej przez
Artykuły 7, 8, 9, 10 i 12 środków nadzwyczajnych podjętych przez Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i
Ubezpieczenie społeczne na wypadek pandemii COVID 19 Ustawa 27 (I) 2020 z tym prezentem
Niniejsza decyzja przyjmuje następujące rozporządzenia:

1. Niniejszą decyzję określa się jako plan szczegółowy dotyczący całkowitego zawieszenia jej prac
Biznes (nr 4) z 2020 r.

2. W ramach środków nadzwyczajnych podjętych przez Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych
Ubezpieczenie na wsparcie COVID 1920 Pandemic Act 2020 i mające na celu wsparcie
zarówno dla pracowników prywatnych, jak i korporacyjnych decyduje pełny plan szczegółowy
Zawieszenie prac Spółki i wypłata Specjalnego nieaktywnego zasiłku dla jej pracowników
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sektor prywatny zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.
3. Warunki włączenia spółek w szczegółowy plan całkowitego zawieszenia jego prac

Biznes:

(a) Każda firma może być objęta Specjalnym planem całkowitego zawieszenia działalności
Działalność, o ile nie prowadzi działalności innej niż administracyjna
zadania, które są niezbędne w biznesie.

(b) Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Planie jest to, aby żaden pracownik nie został zwolniony
od 1 marca 2020 r. i jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, nie należy go odrzucać
każdy pracownik, o ile firma uczestniczy w planie w takim samym stopniu, jak
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oraz na dodatkowy okres równy okresowi uczestnictwa w Planie plus jeden dodatkowy miesiąc
(z wyjątkiem powodów uzasadnionych bez uprzedzenia). Rozumie się, że firmy
nie będzie w stanie zwolnić pracowników z powodów finansowych w powyższym okresie.

(c) Zgodnie z dekretami ministerialnymi przedsiębiorstwo musi podlegać obowiązkowemu całkowitemu zawieszeniu
Zdrowie i pokrewne decyzje gabinetu opublikowane na
strona internetowa www.pio.gov.cy/coronavirus, a charakter i / lub tryb działania nie uległy zmianie.
jej poezji.

(d) Złóż odpowiedni wniosek online na formularzu 3 ESA załączonym jako załącznik I do
niniejsza decyzja i opublikowana na stronie internetowej ministerstwa ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy ) przez
osoba, która zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z odpowiednim prawem.

(e) Firma określa pracowników, dla których wnioskuje się o specjalne płatności za energię.
Zasiłek w okresie zawieszenia pracy, któremu zostanie wypłacony Specjalista
Zasiłek dla niepełnosprawnych zgodnie z warunkami i metodą obliczeniową przedstawioną w
ust. 4 niniejszej decyzji.

(f) W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 pracowników wypłacane będą specjalne zasiłki dla bezrobotnych
90% ich pracowników, pod warunkiem że spełnione są warunki
Decyzja Pozostałe 10% to akcjonariusze zarządzający, partnerzy holdingowi
20% akcji, dyrektorów generalnych i kadry kierowniczej. Aby obliczyć liczbę
pracowników, którzy stanowią 90% wszystkich pracowników, wynik
operacja matematyczna jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej.

(g) Specjalny nieaktywny zasiłek dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników nie będzie
przekazywane dyrektorom wspólników, wspólnikom posiadającym więcej niż 20% akcji, ogólnie
menedżerowie i kadra kierownicza, którzy stanowią 10% pracowników firmy.

(h) Jeżeli powyższe osoby przekraczają 10%
pracownicy firmy, wówczas specjalista może zostać uwzględniony i opłacony
Nieaktywna korzyść, pod warunkiem że spełnione są warunki niniejszej decyzji.

(i) W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników może zostać wypłacone specjalne bezrobocie
Korzyści dla wszystkich pracowników firmy bez względu na ich status.

(j) Firmy zatrudniające więcej niż 9 osób muszą złożyć wniosek po złożeniu
Poproś o listę obu pracowników, którzy pozostaną w pracy, ponieważ jej potrzebują
ich usługi, ponieważ firma zawieszona na czas określony nie
przestaje planować i promować wszelkie niezbędne działania w celu jego ponownego uruchomienia, o ile
i personel tymczasowo zwolniony.

(k) Na okres, za który ma być wypłacana specjalna nieaktywna kwota, pracodawca jest zwolniony
poprzez obowiązek zapłaty wynagrodzenia swoim pracownikom, którzy otrzymali to wynagrodzenie
dodatek. Gdzie wynagrodzenie zostało wypłacone i przez okres, przez jaki będzie wypłacane
otrzymać Specjalny zasiłek dla bezrobotnych, będący częścią odpowiadającego mu wynagrodzenia
okres może zostać potrącony przez pracodawcę.

(l) Okres wypłaty specjalnego świadczenia energetycznego uznaje się za okres kwalifikacji
ubezpieczenie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i zostanie odpowiednio zapisane
rachunek ubezpieczeniowy beneficjenta.

(m) Firma będzie mogła przystąpić wyłącznie do Planu całkowitego zawieszenia działalności
po odpowiedzialnym oświadczeniu / upoważnieniu osoby, która zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z
odpowiednia ustawa, która przewiduje:

ja Będziesz odpowiedzialny za upewnienie się, że wprowadzone informacje są prawdziwe i zostaną wykonane
akceptując konsekwencje prawne dla fałszywego oświadczenia, do kwoty grzywny do 40 000 EUR lub
pozbawienie wolności na okres do 2 lat lub oba w przypadku skazania za przestępstwo
dane.

ii. Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego będzie do tego upoważnione
weryfikuje we współpracy z innymi właściwymi organami Republiki lub za granicą oraz z
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Organizacje / Podmioty / Firmy, które są uważane za dane zawarte we wniosku
niezbędne do rozpatrzenia wniosku i przyznania dodatku.

iii. Wyrażona zostanie wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych
cele stosowania niniejszej decyzji zgodnie z przepisami rozdziału III
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych przed przetwarzaniem danych
dane osobowe i swobodny przepływ takich danych.

4. Warunki i sposób obliczania świadczenia dla nich specjalnego świadczenia inwalidzkiego
pracownicy:

(a) Specjalny zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany pracownikom przedsiębiorstwa będącego częścią
Zaplanuj całkowite zawieszenie działalności biznesowej i stanowi 90% całości
liczba pracowników w firmie. Dla firm zatrudniających do 9 pracowników
płatne wszystkim pracownikom, pod warunkiem że spełnione są warunki
odnieść się do niniejszej decyzji.
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(b) Dla dyrektorów akcjonariuszy, wspólników posiadających więcej niż 20% akcji, dyrektorów generalnych
oraz kadry kierowniczej zatrudnionej w firmach, które zatrudniają więcej niż 9 osób
pracownicy, bez specjalnego zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że mieszczą się w 10%
pracownicy przedsiębiorstwa, za które specjalny zasiłek nieaktywny nie jest wypłacany.

(c) Specjalny nieaktywny zasiłek wypłacany beneficjentom oblicza się w następujący sposób:

ja Dla pracowników najemnych, dla których warunki ubezpieczenia dotyczą
zasiłek dla bezrobotnych zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu społecznym, w wysokości 60% wartości
jednostki ubezpieczeniowe zgodnie z powyższą ustawą.

ii. Dla pracowników najemnych, dla których warunki ubezpieczenia nie są spełnione na podstawie
na podstawie ustawy o zabezpieczeniu społecznym i są ubezpieczeni w kasie ubezpieczeń społecznych
Styczeń 2020, styczeń 2020 wynagrodzenie (ubezpieczone zarobki) zostaną uwzględnione
lub poprzednią ostatnią pensję (dochody podlegające ubezpieczeniu), dla której istnieją dowody
w rejestrze Social Security Services i otrzyma wynagrodzenie Special Active
Dodatek warunkowy, którego wysokość zostanie ustalona w kolejnej decyzji.

iii. Maksymalna kwota, którą można wypłacić jako Specjalny nieaktywny zasiłek przez okres jednego miesiąca
nie może przekroczyć 1 214 EUR.

(d) Specjalny nieaktywny zasiłek wypłacany jest pracownikowi tylko po przedłożeniu go przez każdego
Beneficjent Pracownik online oświadczenia ESA.6 „DEKLARACJA DANYCH BANKOWYCH
KONTO »dotyczące szczegółów wyciągu z konta, na które zostanie zdeponowane konto
dodatek

(e) Specjalny nieaktywny zasiłek nie jest przyznawany na żaden okres, za który pracownik otrzymuje
zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek chorobowy, zasiłek specjalny lub inny
podobne świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Specjalny plan zawieszenia działalności obowiązuje od 16.03.2020 do 12.04.2020,
uwzględniając daty rozporządzeń Ministra Zdrowia lub jego decyzji
Gabinet do obowiązkowego pełnego zawieszenia działalności i może mieć i
wcześniejsza data 16 marca, w której wcześniej podjęto decyzję o obowiązkowym zawieszeniu
16 marca

6. Beneficjenci minimalnego dochodu gwarantowanego mogą również korzystać ze specjalnego świadczenia z tytułu niepełnosprawności
którzy pracują jako pracownicy w firmach, które mogą być objęte Specjalnym planem zawieszenia
Działalność firmy. Specjalny zasiłek dla bezrobotnych wypłacany minimalnym beneficjentom
Dochód gwarantowany zostanie uwzględniony przy obliczaniu uwzględnianego dochodu
w celu wypłaty minimalnego dochodu gwarantowanego za okres płatności.

7. Zwłaszcza pracownicy, którzy przed tą decyzją byli objęci planem zawieszenia
(takich jak hotele i usługi gastronomiczne) może być po zakończeniu okresu zawieszenia
dołącz do tego programu.

8. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

Sporządzono w dniu 29 marca 2020 r.

GRUZJA EMILIANIDOU,
Minister pracy, opieki społecznej

i ubezpieczenie społeczne.
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ZAŁĄCZNIK I.

REPUBLIKA CYPRU (Formularz 3 ESA)

MINISTERSTWO PRACY, OPIEKA SPOŁECZNA I SPOŁECZNA
UBEZPIECZENIE

WNIOSEK DLA PRACODAWCY (PRAWNEGO LUB NATURALNEGO)
PERSONEL) DO PEŁNEGO ZAWIESZENIA JEGO PRACY
BIZNES I DEKLARACJA PRACOWNIKÓW DLA
WYPŁATA SPECJALNYCH INTERESÓW BEZROBOCIA

ZAREJESTRUJ NUMER REJESTRACYJNY DLA
KONTYNUUJ, ABY WYPEŁNIĆ WNIOSEK : …………… ..

Działalność finansowa: …………………………………………………….

Adres pracy: …………………………………………………………

Łączna liczba pracowników: ………………………………………………………………….

Nie Telefon komórkowy: ……………………………………………………………………………

Nie Telefon stacjonarny: ………………………………………………… ..

E-mail: ………………………………………………

Data zawieszenia: od ……………… .. ……

Uwaga: należy wypłacić świadczenia pracownicze

zdecydowanie każdy pracownik powinien wypełnić swoje dane IBAN pod adresem

Formularz ESA.6 „DEKLARACJA KONTA BANKOWEGO” dotyczący

zestawienie szczegółów rachunku, na który zostanie wpłacony przydział

jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia

Ubezpieczenia społeczne www.coronavirus.mlsi.gov.cy
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A. Lista pracowników, dla których wnioskuje się o płatność specjalistyczną
zasiłek dla bezrobotnych w okresie zawieszenia pracy

biznes. W przypadku firm, które zatrudniają więcej niż 9 pracowników, nie należy tego robić
W tym dyrektorzy akcjonariuszy, partnerzy posiadający więcej niż 20%
akcje, dyrektorzy generalni i kadra kierownicza, którzy stanowią 10%

pracownicy:
W przypadku firm, które zatrudniają do 9 pracowników, należy je umieścić na liście
to wszystko twarze.

Nazwisko Imię Data urodzenia
Nie Social

Ubezpieczenie

Nie Biuletyn

Tożsamość /

Rejestracja

Cudzoziemcy

Data

zacząć

zatrudnienia

1

2)

3)

…

…

Strona 5

B. (NIE DOTYCZY FIRM PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB)
Lista pracowników, którzy nie otrzymają wynagrodzenia specjalnego bezrobotnego
premia, ponieważ albo (a) zarządzają akcjonariuszami, utrzymując partnerów poza nimi
20% akcji, dyrektorów generalnych i kadry kierowniczej albo (b) mieści się w zakresie

10% pracowników, dla których nie będzie wypłacane specjalne świadczenie dla bezrobotnych.
Aby zadeklarować akcjonariuszy dyrektorów, partnerzy posiadający ponad 20% akcji
akcje, dyrektorzy generalni i kadra kierownicza, którzy stanowią 10%

pracownicy:

Nazwisko Imię
Data

Narodziny

Nie

Social

Ubezpieczenie

Nie Biuletyn

Tożsamość /

Rejestracja

Cudzoziemcy

Właściwość

Data

zacząć

zatrudnienia

1

2)

…

WNIOSEK I DEKLARACJA
Odpowiedzialnie oświadczam, że poniższe warunki i wszystkie informacje są spełnione
wymienione w tym formularzu są prawdziwe

Podlegam obowiązkowemu całkowitemu zawieszeniu, zgodnie z
dekrety Ministra Zdrowia i odpowiednie decyzje Ministra
Tablice opublikowane na www.pio.gov.cy/coronavirus
a charakter lub sposób ich działania nie zmienił się:
Zgadzam się…

1. Warunki włączenia przedsiębiorstw w specjalny plan pełnego zawieszenia
zadań biznesowych:
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(a) Każde przedsiębiorstwo może być objęte Specjalnym planem pełnego zawieszenia
operacji biznesowych, o ile nie prowadzi ono żadnej działalności gospodarczej
z wyłączeniem prac administracyjnych wymaganych w firmie.

(b) Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Planie jest to, że nie został on odrzucony
każdy pracownik od 1 marca 2020 r. oraz w przypadku
zatwierdzenie wniosku, a nie zwolnienie takiego pracownika
okres uczestnictwa firmy w Planie i za dodatkową opłatą
okres równy okresowi uczestnictwa w Planie plus jeden dodatkowy miesiąc
(z wyjątkiem powodów uzasadnionych bez uprzedzenia). To jest zrozumiałe
dla których firmy nie będą mogły zwalniać pracowników
przyczyny finansowe w powyższym okresie.

(c) Firma musi podlegać obowiązkowemu całkowitemu zawieszeniu zgodnie z rozporządzeniami
Ministra Zdrowia oraz odpowiednie decyzje Rady Ministrów, które
są publikowane na stronie www.pio.gov.cy/coronavirus i tak nie jest
różnicować naturę i / lub sposób jej działania.

(d) Wypełnij i prześlij ten elektroniczny formularz zgłoszeniowy do
osoba, która zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z odpowiednim prawem.

(e) Firma podaje pracowników, za które dokonywana jest płatność
Specjalny zasiłek energetyczny w okresie zawieszenia pracy,
komu zostanie wypłacona specjalna nieaktywna ulga na warunkach,
warunki i metodę obliczeń określone w ust. 2 poniżej.

(f) Specjalista otrzyma wynagrodzenie za firmy zatrudniające więcej niż 9 pracowników
90% zasiłku dla bezrobotnych ich pracowników, pod warunkiem spełnienia warunków
i warunki niniejszej decyzji. Pozostałe 10% jest uwzględnione
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Zarządzanie akcjonariuszami, wspólnikami posiadającymi ponad 20% akcji, ogólnie
menedżerowie i kierownictwo. Aby obliczyć liczbę
pracownicy, którzy stanowią 90% wszystkich pracowników;
wynik operacji matematycznej jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej
liczba

(g) Dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników, Special Active
Ulga nie jest przyznawana dyrektorom akcjonariuszy, wspólnikom, którzy ją posiadają
20% akcji, dyrektorów generalnych i kadry kierowniczej, które podlegają
10% pracowników firmy.

(h) Jeżeli powyższe osoby przekraczają 10%
pracownicy firmy mogą zostać następnie uwzględnieni i
wypłacić Specjalny nieaktywny zasiłek, jeśli warunki są spełnione.

(i) Za przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników może być wypłacane wynagrodzenie
Specjalny zasiłek dla bezrobotnych dla wszystkich pracowników firmy
niezależnie od statusu takich osób.

(j) Firmy zatrudniające więcej niż 9 osób muszą złożyć oświadczenie
ubieganie się o listę obu pracowników, którzy pozostaną
w pracy, ponieważ potrzebują ich usług jako firmy, która
zawieszone na czas określony nie przestaje planować i
promuje wszystkie niezbędne kroki w celu jego ponownego uruchomienia, a także jego
personel tymczasowo zwolniony.

(k) Za okres, za który wypłacana będzie Specjalna nieaktywna ulga,
pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia
jego pracownicy, którzy otrzymali ten zasiłek. Gdzie
wynagrodzenie wypłacono również za okres, na który będą zatrudniać pracowników
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Specjalny zasiłek dla bezrobotnych, odpowiadający temu część wynagrodzeniaokres może zostać potrącony przez pracodawcę.
(l) Okres wypłaty specjalnego świadczenia energetycznego uznaje się za okres

podobne ubezpieczenie do celów składek na fundusz socjalny
Ubezpieczenie i rachunek ubezpieczeniowy beneficjenta zostaną odpowiednio zapisane.

2. Warunki i metoda obliczania świadczenia energii specjalnej
Dodatek dla pracowników:

(a) Specjalny zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się pracownikom przedsiębiorstwa, które
jest częścią Kompletnego planu zawieszenia działalności i
90% całkowitej liczby pracowników
biznes. W przypadku firm zatrudniających do 9 pracowników wynagrodzenie jest wypłacane
wszystkim pracownikom, pod warunkiem spełnienia warunków
odnieść się do niniejszej decyzji.

(b) dla dyrektorów akcjonariuszy, wspólników posiadających więcej niż 20% akcji;
dyrektorzy generalni i kierownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach
którzy zatrudniają więcej niż 9 pracowników, nie można otrzymać specjalizacji
Zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem, że należą one do 10% pracowników firmy
w którym specjalna nieaktywna ulga nie jest wypłacana.

(c) Specjalny nieaktywny zasiłek wypłacany beneficjentom jest obliczany jako
następujące:

ja Dla pracowników najemnych, dla których spełnione są warunki ubezpieczenia
w sprawie zasiłku dla bezrobotnych opartego na ubezpieczeniu społecznym
Prawo według 60% wartości jednostek ubezpieczeniowych według większości
ponad prawem.

ii. Dla pracowników nieobjętych ubezpieczeniem
warunki określone w ustawie o zabezpieczeniu społecznym i są
ubezpieczony w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2020 r., będzie
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uwzględnia się pensję ze stycznia 2020 r. (zarobki podlegające ubezpieczeniu), lub
ostatnie wynagrodzenie (dochód podlegający ubezpieczeniu), dla którego istnieją dowody
w rejestrze Social Security Services i zostanie wypłacone
Specjalny nieaktywny zasiłek na warunkach, którego wysokość będzie
do ustalenia w kolejnej decyzji.

iii. Maksymalna kwota, którą można wypłacić jako Specjalną nieaktywną ulgę na
okres jednego miesiąca nie może przekroczyć 1 214 EUR.

(d) Specjalny zasiłek inwalidzki wypłaca się pracownikowi tylko wtedy, gdy
złożyć oświadczenie ESA online przez każdego uprawnionego pracownika
„OŚWIADCZENIE O DANYCH KONTA BANKOWEGO” dotyczące wyciągu z dnia
dane rachunku, na który zostanie wpłacony dodatek, który
opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Spraw Społecznych
Ubezpieczenia www.coronavirus.mlsi.gov.cy

(e) Specjalnego nieaktywnego zasiłku nie przyznaje się na żaden okres, na jaki
pracownik otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek
urlop chorobowy, dodatek specjalny, dodatek specjalny na własny rachunek lub inny
podobne świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Specjalny plan zawieszenia działalności obowiązuje od 16.03.2020 do
12.04.2020, biorąc pod uwagę daty jego dekretów
Decyzje Ministra Zdrowia lub Gabinetu dotyczące obowiązkowego pełnego
zawieszenie pracy i mogą mieć wcześniejszą datę 16 th marca
jeżeli decyzja obowiązkowego zawieszenia nastąpiło przed dniem 16 th marca.
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4. Beneficjenci świadczeń minimalnych mogą również korzystać ze specjalnego świadczenia inwalidzkiego
Dochód gwarantowany, który pracuje jako pracownik w firmach, które mogą
dołącz do specjalnego planu zawieszenia działalności. Specjalna Energetyka
Zasiłek wypłacany beneficjentom o minimalnym dochodzie gwarantowanym będzie
należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu dochodu uwzględnianego w tych celach
wypłata minimalnego dochodu gwarantowanego za okres płatności.

5. Szczególnie pracownicy, którzy zostali objęci planem przed niniejszą decyzją
Zadania zawieszenia (takie jak hotele i usługi gastronomiczne) można wykonać po ich zakończeniu
okresu zawieszenia, który ma być objęty tym programem.

ODPOWIEDZIALNE OŚWIADCZENIE / UPOWAŻNIENIE
Oświadczam odpowiedzialnie, że powyższe fakty są prawdziwe. W przypadku mojego fałszywego oświadczenia wiem, że jestem
winny przestępstwa, a jeśli zostanie skazany, podlegam grzywnie w wysokości do 40 000 EUR lub więzieniu
do 2 lat lub oba zdania łącznie.

Upoważniam Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego do weryfikacji we współpracy z
inne właściwe organy Republiki lub za granicą oraz z organizacjami / organami / przedsiębiorstwami
Informacje zawarte w mojej aplikacji są uważane za niezbędne do celów ich gromadzenia.

Po otrzymaniu tego wniosku wyraźnie oświadczam, że:
1. Niniejszym udzielam tego upoważnienia w ramach mojego wniosku o plan zawieszenia.
2. Oświadczam, że wszystkie warunki uczestnictwa w planie zawieszenia pracy są spełnione i

że jestem prawnie odpowiedzialny za przesłanie powyższych informacji.
3. Rozumiem, że powyższe informacje dotyczą mnie i powyższe informacje dla Ministerstwa

Praca, opieka społeczna i zabezpieczenie społeczne są absolutnie niezbędne, aby było to możliwe
rozpatrzenie mojej aplikacji.

4. W przypadku cofnięcia tego upoważnienia jestem zobowiązany do niezwłocznego poinformowania generała.
Dyrektor Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych.

DANE OSOBOWE

Aktualizacja jest na podstawie rozdziału III rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 -go kwietnia
2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wolności w tym zakresie
obieg tych danych i uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe powiązane ze mną i zadeklarowane przeze mnie będą przechowywane i będą chronione
obiektu zgodnego z prawem przetwarzania w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 th
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W stosownych przypadkach kwiecień 2016 r., Redaktor naczelny Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych
Usługi ubezpieczeniowe / zabezpieczenia społecznego na potrzeby badania mojej aplikacji. Odbiorcami danych będą
odpowiedzialny personel Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych / Ubezpieczeń Społecznych. Osobiste
dane zawarte w aktach prowadzonych przez Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego / Usług Socjalnych
Ubezpieczenie może być ogłoszone lub przekazane między zaangażowanymi agencjami rządowymi. Zarządzanie i przetwarzanie
moje dane osobowe będą bezpiecznie i poufnie podlegały odpowiednim przepisom rozporządzenia (UE) 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady. Zostałem również poinformowany, że między innymi mam prawo do informacji, dostępu,
poprawianie i usuwanie danych osobowych dotyczących mnie, o których mowa w art. 13, 14, 15, 16, 17, 18 i
19 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 -go kwietnia 2016 roku, za który
adres do kontrolera (Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego / Opieki Społecznej
Ubezpieczenia).

Data: ………………………………… Nazwa: ………………………………………………… ...
Nie Dowód osobisty: ………………………… Nieruchomość …………………………………………….

Zgadzam się z powyższym
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