WNIOSEK
o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ......................................................................................do klasy pierwszej.
(imię i nazwisko)
Dziecko jest zainteresowane nauką gry na ……………………………..….. lub ……………………………
(nazwa instrumentu)
(nazwa instrumentu)
A.DANE OSOBOWE KANDYDATA
1.Nazwisko ............................................................... Imiona ............................................................................
PESEL ……………………………………………………………………………………...………………….
2.Data urodzenia i miejsce urodzenia ................................................................................................................
3.Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..………………
4.Szkoła ogólnokształcąca, klasa (od nowego roku szkolnego) ………….……………………………………
B.DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki / opiekuna prawnego
1.Nazwisko i imię ..............................................................................................................................................
2.Adres zamieszkania .........................................................................................................................................
tel ................................................................... mail ..............................................................................................
Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego
1.Nazwisko i imię ................................................................................................................................................
2.Adres zamieszkania …......................................................................................................................................
tel ................................................................... mail. .............................................................................................
Szczebrzeszyn, dnia ……..............

………………………………….. …………………………………
(podpisy rodziców /opiekunów prawnych)

C.INFORMACJE DLA KANDYDATA
1.Warunkiem zakwalifikowania kandydata do nauki gry na instrumencie jest przedstawienie zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań.
2.O przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie orzeka Komisja Rekrutacyjna.
D.DEKLARACJA
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do PSM deklaruję:
1.Uczestniczyć w zebraniach rodziców,
2.Interesować się postępami dziecka w nauce,
3.Wspólnie z dzieckiem dbać o instrument i nuty,
4.Zapewnić dziecku instrument w porozumieniu z nauczycielem instrumentu głównego,
5.Umożliwić dziecku udział w koncertach szkolnych oraz przesłuchaniach.

Szczebrzeszyn, dnia ....................

………………………………….. …………………………………
(podpisy rodziców /opiekunów prawnych)

E.INFORMCJA ADMINISTRATORA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.
Karola Namysłowskiego z siedzibą: ul. Zamojska 70C, 22-460 Szczebrzeszyn, nr kontaktowy tel. 84 535 97 61.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Jakubiec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do publicznej
szkoły podstawowej oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także
art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania
rekrutacyjnego.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej
dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane
osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania
przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w
celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i
postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania
ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w
przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania
przedszkolnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20
RODO.
10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące
przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.
11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie
rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w
przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.
12. Podanie danych osobowych zawartych w treści wniosku oraz dołączenie stosownych dokumentów jest obligatoryjne
i znajduje podstawę w przepisach ustawy Prawo oświatowe.
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.

Szczebrzeszyn, dnia ....................

………………………………….. …………………………………
(podpisy rodziców /opiekunów prawnych)

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego
dziecka……………………………………….……. w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym
do publikacji przez Państwową Muzyczną Szkołę I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie
jego wyników przedmiotowych, osiągnięć i prac na stronie internetowej szkoły, na plakatach, ulotkach,
w gablotach i tablicach ściennych a także materiałów filmowych, nagrań audio i video materiałów
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
………………………………………………...
(data, podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ………………………………….……
zarejestrowanego podczas organizacji konkursów, imprez oraz innych uroczystości szkolnych na stronie
internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, na
plakatach, ulotkach jak również w gablotach i tablicach ściennych a także materiałów filmowych, nagrań
audio i video materiałów promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze
oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być
wycofana w dowolnym czasie.
…………….…………………………………...
(data, podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego z siedzibą:
ul. Zamojska 70C, 22-460 Szczebrzeszyn tel. kontaktowy: 84 535 97 62
2. W Szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także
organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy
osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia – przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie
(nieograniczony krąg odbiorców).
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych,
artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej
przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody.
Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

…………………………………………...
(data, podpis)

