WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IMIENIA PIOTRA ŚWIERCA W KRAPKOWICACH
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……, cykl: 6-letni/4-letni* w roku szkolnym 2019/2020.
Deklaruję chęć nauki na …………….…………………
(nazwa instrumentu)

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
DANE OSOBOWE
imię/imiona
Nazwisko
PESEL
data urodzenia
/miejsce/
obywatelstwo,
narodowość
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

nr domu

gminapowia
t
województwo

kodpocztowy
miejscowość

nr mieszkania

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
imięinazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

nr domu

kodpocztowy

miejscowość

Gmina

powiat

telefonkomórkowy

e-mail

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imięinazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica

nr domu

kodpocztowy

miejscowość

Gmina

powiat

telefonkomórkowy

e-mail

*) niepotrzebne skreślić

nr mieszkania

Załączam następujące dokumenty:
1.

2.

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do
podjęcia nauki w szkole muzycznej zgodnie z Regulaminem
rekrutacji
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej
dojrzałości dziecka do podjęcia naukiszkolnej

Krapkowice,dnia…………………..

……………………………...
(podpis rodziców/opiekunów prawnych*)

W przypadku podania we wniosku danych szczególnie chronionych o których mowa w Art. 9 ust. 2
lit. a. RODO ( dane o staniezdrowia tj. informacja o posiadanym orzeczeniu lub opinii poradni
psychologiczno- pedagogicznej, zalecenia lekarskie) wymaganejest wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych wg poniższego wzoru
( * zaznacz krzyżyk przy właściwym wyborze, niepotrzebne skreślić)
* [ ] Wyrażam zgodę / [ ] Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie danych szczególnie chronionych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Piotra Świerca w
Krapkowicach zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, zawartych we wniosku o przyjęcie lub w dokumentach
dołączonych do wniosku w części obejmującej informacje o stanie zdrowia lub inne dane o których mowa w art. 9 ust.
1 RODO.

……………………………….………………………………………
Podpis rodziców / opiekunów prawnych

Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1
i 2 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

............................................................................
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych*

*) niepotrzebne skreślić

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Piotra Świerca w
Krapkowicach, ul. Krawiecka 1, 47-300 Krapkowice, tel: 77 407 9690, adres e-mail:szkola@psmkrapkowice.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: szkola@psmkrapkowice.pllub za pośrednictwem danych
kontaktowych Placówki.
3) daneosobowekandydatóworazdanerodzicówlubopiekunówprawnychkandydatówbędąprzetwarzanewcelu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych (Dz.U. z 2014 r., poz. 686), w oparciu art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku danych szczególnie chronionych – danych
wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)
4) odbiorcądanychosobowychzawartychwewnioskumożebyć:uprawnionypodmiotobsługiinformatycznejdostarczającyusługę na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie
przepisówprawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacjimiędzynarodowej;
6) dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, przy czym dane osobowe kandydatów zgromadzone w
celachpostępowaniarekrutacyjnegoorazdokumentacjapostępowaniarekrutacyjnegosąprzechowywaneniedłużejniżdokońca okresu, w którym
kandydat
korzysta
z
Placówki,
zaś
dane
osobowe
kandydatów
nieprzyjętych
zgromadzone
w
celach
postępowaniarekrutacyjnegosąprzechowywanewPlacówce,przezokresroku,chybażenarozstrzygnięciedyrektoraPlacówki została wniesiona skarga do
sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnymwyrokiem;
7) rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub prawo do usunięcia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18RODO.
8) wprzypadkudanychprzetwarzanychwoparciuouzyskanązgodęzgodniezart.9ust.2lit.aRODO,występujeprawodo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody uniemożliwi uwzględnienie zakresu tych danych w procesie rekrutacji, lub też może utrudnić, a nawet
uniemożliwić przyjęcie kandydata do Placówki .
9) wtrakcieprzetwarzaniadanychnapotrzebyprocesurekrutacjiniedochodzidowyłącznegozautomatyzowanegopodejmowania decyzji ani do profilowania,
Oznacza to, że decyzje dotyczące przyjęcia do Placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profilikandydatów;
10) rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich
danych osobowych narusza przepisy RODO
11) podanie danych zawartych we wniosku o przyjęcie i dołączonych dokumentach w tym zaświadczeniu lekarskim o braku przeciwskazań
zdrowotnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie do Placówki lub umożliwiającym korzystanie z
pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3; Oznacza
to, że podanie danych zawartych we wniosku oraz dołączenie zaświadczenia lekarskiego jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do
Placówki, natomiast podanie danych (w tym
dołączenie
dokumentów)
potwierdzających
spełnianie
poszczególnych
kryteriów
pierwszeństwa w rekrutacji nie jest wymagane ale jest konieczne, aby móc korzystać z tychkryteriów.

……………………….………………………………………………
Podpis rodziców/opiekunów prawnych*

*) niepotrzebne skreślić

