
Formularz danych – zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH 

Abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługę dostarcz :

W przypadku dagpenger: 

✔ Umowę o pracę i wypowiedzenie stosunku pracy lub świadectwo pracy ze wszystkich stosunków pracy z ostatnich sześciu
miesięcy, dokument powinien zawierać: 

• datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, tygodniowe godziny pracy (jeśli godziny pracy nie były stałe musisz
złożyć potwierdzenie ilości przepracowanych godzin w ciągu ostatnich 52 tygodni), przyczynę zakończenia stosunku
pracy, okres wypowiedzenia, datę wypowiedzenia.

Jeżeli nie masz pisemnego wypowiedzenia lub świadectwa pracy lub masz zredukowane lub zmienne godziny pracy, musisz załączyć
formularz „Bekreftelse på sluttårsak” NAV 04-08.03 (Potwierdzenie przyczyny zakończenia stosunku pracy). Pracodawca musi wypełnić i
podpisać ten formularz.

W przypadku permitteringu: 

✔ Kopia umowy o pracę 

✔ Zawiadomienie o zwolnieniu tymczasowym (Vasel om permittering) zawierające:

• przyczynę zwolnienia, stopień zwolnienia, okres zwolnienia, w które dni pracodawca ma ustalony obowiązek płacowy.

✔ Zaświadczenie NAV 04-08.04 (uzupełnione przez pracodawcę)

Pozostałe dokumenty: 

✔ Pozwolenie na pracę z policji 

✔ Lonns  i odcinki za ostatnie 12 miesięcy (jeśli dochód w ciągu ostatnich 12 miesięcy był niższy niż 149 787 NOK, należy
przedstawić Lonnsy za ostatnie 36 miesięcy, gdzie łączny dochód za ten okres musi wynosić co najmniej 299 574 NOK)

✔ Karta podatkowa (Skattekort) za dany rok podatkowy 

✔ Aktualne CV – z dokładnymi datami (miesiąc i rok) 

✔ Akt urodzenia dzieci – jeśli nie ukończyły 18 lat

✔ Wypełniony formularz danych 

✔ Podpisane wnioski w miejscach oznaczonych „signature” 

✔ Dokument potwierdzający numer konta i kopia paszportu 

✔ Potwierdzenie uiszczenia opłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem 

Dane do przelewu:                                                                                 Komplet dokumentów dostarcz do biura lub wyślij pocztą na adres:

Nr konta: 45 1240 5400 1111 0010 3629 8915                                     DORFIN Group Sp. z o. o. 

DORFIN Group Sp. z o. o.                                                                       ul. Świętojańska 47/48 

ul. Świętojańska 47/48                                                                          80-840 Gdańsk                                                

80-840 Gdańsk                                                                                     z dopiskiem: Imię i nazwisko klienta/Zasiłek dla bezrobotnych 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko klienta / Zasiłek dla bezrobotnych 
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INFORMATOR O ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH W NORWEGII

Zasiłki  mają na celu zapewniać osobom bezrobotnym dochód,  podczas kiedy starają się  one znaleźć nowe zatrudnienie.  Kolejnym
powodem wypłacania zasiłku jest stymulowanie bezrobotnych do poszukiwania i utrzymywania pracy, dlatego też kwota wypłacanego
zasiłku jest niższa od poprzednich zarobków a okres pobierania zasiłku ograniczony. 

Abyśmy mogli rozpocząć procedurę ubiegania się o zasiłek musisz być zarejestrowany jako poszukujący pracy w NAV (rejestracji możesz
dokonać osobiście w NAV bądź za pośrednictwem systemu na stronie www.nav.no). 

Możemy pomóc Ci w rejestracji w systemie NAV. W takim wypadku musisz posiadać możliwość logowania do systemu przez BankID. 

Następnie możemy przygotować dla Ciebie podanie, które wyślemy do NAV pocztą tradycyjną wraz z niezbędnymi dokumentami. 

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ – ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

• Zwolnienie z pracy lub redukcja czasu pracy o co najmniej 50%.

• Minimalne dochody w ciągu ostatnich 12 miesięcy 149 787 NOK lub w ciągu  ostatnich 36 miesięcy 299 574 NOK.

• Osoby rzeczywiście poszukujące pracy, za rzeczywiście poszukującego pracę uważana jest osoba zdolna, chętna i gotowa do: 

• podjęcia jakiejkolwiek pracy wynagradzanej zgodnie z umową zbiorową lub w oparciu o zwyczaje branżowe,

• podjęcia pracy gdziekolwiek w Norwegii,

• podjęcia pracy niezależnie od tego, czy jest to praca w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin,

• aktywne poszukiwanie pracy,

• uczestnictwa w programie szkoleniowym ułatwiającym powrót do pracy gdziekolwiek w Norwegii,

• Obowiązek zarejestrowania się jako poszukujący pracy w NAV, przesyłania kart rejestracyjnych co 14 dni oraz regularne uzupełnianie
planu aktywności na stronie NAV.

• Obowiązek mieszkania lub przebywania na terenie Norwegii 

• Przebyty tak zwany okres wyczekiwania (zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje przez trzy dni od przyznania zasiłku, kiedy nie
masz już prawa do wynagrodzenia), jeśli w ciągu pierwszych trzech tygodni nie ma trzech dni wyczekiwania (na przykład z
powodu pracy, urlopu, choroby), wniosek musi zostać złożony powtórnie.

TERMINY 

Powinieneś zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych około tydzień przed pierwszym

dniem pełnego lub częściowego bezrobocia. Aby nie stracić żadnych dni pobytu na zasiłku  wniosek powinien trafić do urzędu do
pierwszego dnia, w którym jesteś bezrobotny. Jeśli wniosek zostanie dostarczony do urzędu na 14 dni przed dniem przejścia na

bezrobocie może on zostać odrzucony, ponieważ zostanie wysłany zbyt wcześnie. Wnioski przez naszą firmę wysyłane są w wersji
papierowej pocztą tradycyjną, co oznacza dłuższy okres dostarczenia dokumentów (do miesiąca). Wnioski należy złożyć więc
jak najszybciej.

Zasiłek dla bezrobotnych może zostać przyznany od dnia dostarczenia do urzędu wniosku. Pierwsze 3 dni pobytu na zasiłku to tzw.

„okres oczekiwania”, za który NAV nie wypłaca zasiłku. 

Decyzja z urzędu przysyłana jest w formie pisemnej. Normalny okres rozpatrywania dokumentów przez NAV to sześć/osiem tygodni, jeśli
potrzebne są dodatkowe informacje bądź dokumenty okres ten może się wydłużyć. 

Jeżeli zostałeś bezrobotny z własnej winy „okres oczekiwania” wydłuża się do 12 tygodni, to znaczy że przez pierwsze 12 tygodni od
momentu zarejestrowania wniosku nie otrzymasz żadnych wypłat. Dotyczy to osób, które same odeszły z pracy lub ją wymówiły bez
uzasadnionej przyczyny lub zostały zwolnione ze skutkiem natychmiastowym lub wypowiedziano im pracę z przyczyn, o które można je
bezpośrednio obwiniać. 

Odwołanie od decyzji można złożyć w przeciągu od 3 do 6 tygodni od daty jej wystawienia (dokładny termin podany jest w decyzji). W
czasie oczekiwania na nową decyzję należy w dalszym ciągu przesyłać karty rejestracyjne, ponieważ zasiłek wypłacany jest za okresy, w
których byłeś zarejestrowany jako rzeczywiście poszukujący pracy. 

Wypłata zasiłku następuje w około 3 dni po prawidłowym wysłaniu karty w wyznaczonym terminie. 
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INFORMATOR O ZASIŁKU W OKRESIE PERMITTERINGU 

Permittering  to  tymczasowa  sytuacja,  w  której  pracownik  jest  zawieszony  w  pracy,  a  pracodawca  jest  jednocześnie  zwolniony  z
obowiązku wypłacania mu pensji. 

Zasiłek  ten  przysługuje  głównie  osobom pracującym rotacyjnie  oraz  pracownikom przygranicznym. Permittering spowodowany jest
zazwyczaj chwilowym brakiem pracy dla pracowników, który jest skutkiem zmniejszenia zamówień czy zleceń w firmie. Pracodawcy
unikają zwolnień poprzez wysyłanie pracowników na permittering, w czasie którego mogą ubiegać się o wypłatę zasiłku z NAV. 

Stosunek zatrudnienia nie ulega zmianie oraz zakłada się, że zaistniała sytuacja jest jedynie przejściowa. W przypadku kiedy istnieje
pewność lub wysokie  prawdopodobieństwo iż  dana sytuacja ma charakter stały,  pracodawca powinien wypowiedzieć pracownikowi
umowę. 

Zasiłek jest ograniczony czasowo i można go pobierać przez 26 tygodni w okresie 18 miesięcy. 

Na 14 dni przed wprowadzeniem permitteringu pracodawca powinien wręczyć pracownikowi pisemne ostrzeżenie o permitteringu. 

Rodzaje permitteringu 

Istnieją dwa rodzaje permitteringu: 

• permittering pełny zwalnia całkowicie pracownika z obowiązku pracy 

• permittering częściowy jest sytuacją w której pracownik pracuje, lecz w zmniejszonym wymiarze godzin,  a w pozostałym
czasie przebywa na permitteringu.

Warunki otrzymania zasiłku 

• Musisz spełniać warunki dla otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

• Musisz być opłacanym pracownikiem (otrzymywałeś wynagrodzenia za swoją pracę) .

• Tymczasowe  zwolnienie  przez  pracodawcę  musi  być  spowodowane  brakiem pracy  lub  innymi  okolicznościami,  na  które
pracodawca nie ma wpływu. 

• Pracodawca powinien zapewnić wynagrodzenie przez pierwsze 15 dni pobytu na permitteringu.

• Rotacje w jakich pracowałeś muszą być regularne. Niespełnienie tego warunku może poskutkować przyznaniem 
odmownej decyzji. 

CENNIK 

USŁUGA CENA (OD WNIOSKU) 

Rejestracja wraz z podaniem 400 PLN 

Rejestracja na stronie NAVu 200 PLN 

Przygotowanie podania 200 PLN 

Przedłużenie / odnowienie zasiłku 200 PLN 
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FORMULARZ DANYCH - ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Imię i nazwisko 

Norweski numer personalny 

Miejsce urodzenia 

Adres w Polsce 

Adres pobytu w Norwegii (przy wniosku o 
dagpenger) 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Numer konta na jaki chcesz otrzymywać 
zasiłek (nazwa banku) 

W jakich rotacjach pracowałeś ? 

O co wnioskujesz? Permittering czy 
dagpenger? 

Czy złożyłeś wypowiedzenie sam? Podaj datę 

Jaka była przyczyna zakończenia pracy 

Data rozpoczęcia pracy w Norwegii 

Data zakończenia stosunku pracy

Czy otrzymałeś propozycję innej pracy od 
pracodawcy? 

Czy przysługuje Ci nadal bądź pobierasz 
wynagrodzenie za pracę? 

Czy w okresie ostatnich 18-stu miesięcy 
przebywałeś na jakimś zasiłku? (jeśli tak, 
wpisz jaki to zasiłek) 

Praca / zawód jaki chciałbyś wykonywać 

Imię i nazwisko współmałżonka 

Numer personalny współmałżonka (jeśli nie 
przebywa w Norwegii, datę urodzenia) 
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FORMULARZ DANYCH - ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Czy współmałżonek jest zarejestrowany w 
Norwegii? 

Nazwy pracodawców i okresy zatrudnienia w 
ostatnim roku oraz przyczyna 
zwolnienia/rezygnacji 

Pracodawca 1: 

Pracodawca 2: 

Pracodawca 3: 

Pracodawca 4: 

Dzieci (imię i nazwisko oraz norweski numer 
personalny, jeśli przebywają w Norwegii lub 
polski numer pesel jeśli przebywa w Polsce) 

Dziecko 1: 

Dziecko 2: 

Dziecko 3: 

Czy wysokość zasiłku ma być przeliczana na 
podstawie wypłat z ostatnich 12 miesięcy czy 
36 miesięcy?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług i akceptuję zawarte 
w nim warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o 
promocjach, zniżkach oraz innych akcjach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji 
handlowej od DORFIN Group Sp. z o.o. środkami komunikacji elektronicznej. 

Chcę, aby realizacja usługi rozpoczęła się przed upływem terminu do odstąpienia od 
umowy i wiem, że w wypadku odstąpienia od umowy będę zobowiązany do poniesienia kosztów
usług faktycznie wykonanych, a w przypadku, gdy usługa zostanie zrealizowana w całości przed
upływem terminu do odstąpienia, prawo do odstąpienia nie będzie mi przysługiwać. 

……………………………...    …………………………………………………………
DATA CZYTELNY PODPIS KLIENTA 
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Informacja na temat administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych 
klientów firmy DORFIN Group Spółka z o.o.

1) W świetle prawa, firma DORFIN Group Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jest  administratorem Państwa danych osobowych (nie
Państwa pracowników), w zakresie uzyskanym przy zawieraniu umowy o świadczenie usług oraz w trakcie jej trwania.
Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 
Do danych tych należą: dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer pesel oraz zagraniczne numery identyfikacyjne), dane adresowe
(adres zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail) – bez nich nie moglibyśmy zawrzeć i realizować umowy. 

2) Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujących celach:
 zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług– przez czas trwania umowy i rozliczeń

po  jej  zakończeniu  (podstawa prawna:  art.  6  ust.  1  b)  RODO,  podstawę  tę  będziemy nazywać w skrócie  „wykonaniem
umowy”); 

 wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: 
a)   przez  czas  wykonania  obowiązków,  np.  wystawienia  faktury (podstawa prawna:  art.  6 ust.  1  c)  RODO;  podstawę tę
będziemy  nazywać  „obowiązkiem  prawnym”);  przez  czas,  w  którym  przepisy  nakazują  nam  przechowywać  dane,  np.
podatkowe  (podstawa  prawna:  obowiązek  prawny);  
lub 
b) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od
urzędów  państwowych  (podstawa  prawna:  art.  6  ust.  1  f)  RODO;  podstawę  tę  będziemy  nazywać  „naszym  prawnie
uzasadnionym interesem”); 
c) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie
przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub
zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony
interes); 

 wsparcia  obsługi,  w  tym poprzez  informowanie  o  wymaganych płatnościach  w urzędach  właściwych  dla  zabezpieczenia
społecznego i urzędach skarbowych – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes). 

3) We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania
przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.
4) Państwa dane przekazujemy wyłącznie organom państwowym, jak urzędy właściwe dla zabezpieczenia społecznego, urząd skarbowy,
urzędy statystyczne, Policja, prokuratura, komornik – wyłącznie w celach określonych przepisami prawa i na podstawie umowy (bez
przekazania danych nie moglibyśmy zarejestrować Państwa w urzędach dotyczących zabezpieczenia społecznego, wysłać deklaracji
podatkowej,  czy odpowiedzieć na zapytanie organów ścigania).  Nie potrzebujemy na to odrębnej zgody, gdyż jest to nasz prawny
obowiązek – dopóki łączy nas z Państwem umowa, a także (zgodnie z przepisami podatkowymi) 5 lat po jej rozwiązaniu (podstawa:
obowiązek prawny).
5) Jeśli płacą nam Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego
konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej
zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony
roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
6) Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
a)sprostowanie (poprawienie) danych;
b)usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;  
c)ograniczenie  przetwarzania  (wstrzymanie  operacji  na  danych  lub  nieusuwanie  danych  –  stosownie  do  złożonego  wniosku);  
d)dostęp  do  danych  (o  informację  o  przetwarzanych  przez  nas  danych  oraz  o  kopię  danych);  
e) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszym Biurze. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można
z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy
prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

8) Jeżeli  wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji  obowiązku prawnego lub nie
stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa
danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania
Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

9)  Mają  Państwo  prawo  wnieść skargę  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeżeli  uważają  Państwo,  że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10) Kontakt z administratorem danych osobowych:

DORFIN Group Spółka z o.o.

80-840 Gdańsk

ul. Świętojańska 47/48

tel. 58 350 91 71

mail: admin@dorfingroup.pl 

zapoznałem się z treścią powyższej informacji (data i czytelny podpis)

 …………………………………………………………………
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