Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyjmowania Uczniów
__________________________________________________________________________________

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
DANE KANDYDATA DO KLASY I PSM II STOPNIA
CYKL 6-LETNI – SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA
1.

Nazwisko kandydata (* proszę wypełnić literami drukowanymi)

2.

Imiona (według metryki urodzenia)

3.

Obywatelstwo

4.

Data i miejsce urodzenia

5. Pesel (* w przypadku braku numeru pesel wpisać serię i numer

6.

Instrument

7. Inny preferowany instrument

8.

Imię i nazwisko matki

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

9. Imię i nazwisko ojca

10. Imię i nazwisko opiekuna prawnego
* pole nieobowiązkowe

11. Miejsce zamieszkania kandydata:
Kod pocztowy:

miejscowość:

Ulica, nr domu i mieszkania

12. Adres e-mail matki/opiekuna kandydata

Adres e-mail ojca/opiekuna kandydata

13. Telefon matki/opiekuna

14. Telefon ojca/opiekuna

16. Czy kandydat posiada w domu
instrument? Jeśli tak to jaki?

15. Telefon kandydata

17. Czy kandydat uczył się grać? (wstaw X przy wybranej odpowiedzi)
tak

nie

Na jakim instrumencie? ……………………………………………………………
Jak długo? …………………………………………………………………………………

Zielona Góra, dnia ………………………………………………

……………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Do wniosku załączam: (właściwe zaznaczyć x)

□ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej,
wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

□ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w specjalizacjach
instrumentów dętych, wydane przez lekarza pulmonologa

□ w przypadku kandydatów, którzy w latach wcześniejszych pobierali naukę kopię ostatniego świadectwa lub
innych dokumentów potwierdzających ten fakt albo opinię uczącego
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Chrobrego 26, 65-052 Zielona Góra. Kontakt
z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 455 22 33 lub adresem e-mail:
sekretariat@muzyczna.zgora.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@psm.zgora.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do szkoły oraz
realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki
oświatowej i procesów dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO, w oparciu
w szczególności o zapisy:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016r r. Prawo oświatowe;
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686 z późn. zm.);
Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę w
myśl art. 6 ust 1. Lit a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania wizerunku i może zostać wycofana
w każdym momencie, bez wpływu na prawo przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych
osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia po upływnie okresu przechowywania, żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
5. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, ale tylko
w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, tj. podmiotom świadczącym na rzecz administratora
usługi IT i innych podmiotów wspomagających, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umów zawartych z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą
zostać przekazane firmie Facebook Inc. oraz Google za wcześniej wyrażoną zgodą. Odbiorcami danych
osobowych mogą być ponadto podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane będą
przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będą
przetwarzane do czasu jej wycofania.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie wskazanych powyżej przepisów
prawa, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału rekrutacji i realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych. Podanie danych określonych w zgodzie jest dobrowolne.
____________________________________________________________________________________________

Kandydat zostaje przyjęty/nie przyjęty* do klasy I PSM II stopnia cykl 6-letni specjalność
instrumentalistyka na instrument …………………………….………… instrumentów dętych,

instrumentów

smyczkowych*, nauczyciel ……………………………………………………………………………..
Zapisano do księgi głównej
ewidencji uczniów pod numerem ………………..……
…..……………..……………………………………………
* niepotrzebne skreślić

podpis Dyrektora Szkoły
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