...........................................

……………….

/ nazwisko i imię rodziców /

/miejscowość/

....................
/data/

...........................................
/ ulica /

............................................
/poczta /

.................... ..................................
/nr telefonu /

/adres e-mail/

(Dane kontaktowe prosimy wypełnić czytelnie)

Dyrekcja
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w KOLE

Proszę o przyjęcie syna/córki ..............................................................................................
Urodz. dnia ............................................. w .........................................................................
Pesel dziecka ……………………………………………….
do klasy wyższej niż I specjalności (instrument) .................................................................
Imiona i nazwisko rodziców lub opiekunów .......................................................................
Obywatelstwo .......................................................................................................................
Stan zdrowia kandydata .....................................................................................................
Niniejszym zobowiązuję się w terminie do …………………………….. dołączyć
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia
kształcenia w szkole muzycznej I stopnia.

………………………………………………………

Podpis rodziców lub opiekunów

Uwaga!
Podanie należy wypełnić komputerowo lub odręcznie, podpisać własnoręcznie we wskazanym miejscu,
zapoznać się z klauzulą ODO, wypełnić i podpisać zgodę na publikację wizerunku, a następnie wysłać
zeskanowane dokumenty na adres poczty elektronicznej szkoły sekretariat@psmkolo.pl lub w wersji papierowej
pocztą tradycyjną na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło. Można też
dokumenty przekazać osobiście w siedzibie PSM I st. w Kole w dni robocze w godzinach 8.00-12.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W RAMACH REKRUTACJI UCZNIÓW W PAŃSTWOWEJ SZKOLE
MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KOLE
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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr
119, Poz.1) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Kole, ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło, reprezentowana przez
Dyrektora szkoły, tel. 63/2722265, 518832799;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego
w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole: telefon
kontaktowy: 661040760; adres poczty elektronicznej:iodo@psmkolo.pl;
3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu
przeprowadzenia naboru/rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Kole, na podstawie:
a) realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozdział 6, art. 14 ust. 1 oraz
art. 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
4. Dane będą udostępniane wyłącznie:
a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub gdy zwróci się
o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania
(np. policja, prokuratura, sąd);
b) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez Państwową Szkołę Muzyczną I
Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
uczęszcza do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe).
Dane osobowe kandydata, który nie został przyjęty do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im.
Karola Szymanowskiego w Kole przechowywane są przez okres jednego roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu
uprawomocnienia się wyroku;
6. W innych przypadkach dane osobowe ucznia będą przechowywane zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez
Administratora;
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8. Ma Pan/Pani prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
b) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych zgodnie z art. 77 RODO;
9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje, jak i nie przysługuje
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia
w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkuje
odmową uczestnictwa w rekrutacji. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest
konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast dołączenie stosownych
dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w procesie
rekrutacji jest konieczne, aby móc skorzystać z tych kryteriów.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Kole
mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka
.. …………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

utrwalonego podczas zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych, wycieczek, koncertów
szkolnych itd, którego będzie uczestnikiem, na:
1. stronie internetowej
2. profilu facebook
3. gablotach szkolnych

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie
wykorzystywany tylko w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Kole.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i wycofania zgody.

…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

