WNIOSEK
O przyjęcie..............................................................................................................................................................................
imię i nazwisko kandydata

w roku szkolnym 2019/2020 do klasy…………………. Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
na instrument: 1………………………….
2………………………….
3………………………….
W załączeniu:
1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.
2. Inne dokumenty (proszę zaznaczyć):
 Wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,
 Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 Inne…………………………………………………………………………………………………………..

DANE KANDYDATA
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Obywatelstwo
Adres zamieszkania
Adres i numer szkoły
ogólnokształcącej, klasa
Jaki instrument posiada w domu?
Czy rozpoczął naukę w kierunku
muzycznym (jeśli tak - gdzie?)

............................................
(podpis sekretarza Szkoły Muzycznej I st.)

Dane rodziców kandydata
Ojciec (opiekun prawny)

Matka (opiekun prawny)

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mailowy
Adres zamieszkania
(jeśli jest inny niż adres
zamieszkania kandydata)

Wrocław, dnia…………………………………………..
………………………………………………………….
podpis ojca (opiekuna prawnego)

………………………………………………………….
podpis matki (opiekuna prawnego)

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz z siedzibą 53-314 Wrocław,
Plac Powstańców Śląskich 12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu 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).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: sm-1-st@wroclaw.home.pl (z dopiskiem IOD).
3. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu związanym z rekrutacją
kandydatów na uczniów do Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz we Wrocławiu w zakresie wskazanym
w niniejszym kwestionariuszu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w kwestionariuszu jest art. 6 ust. 1 lit. a) c) i f) oraz art. 9 ust.
2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), w związku
z art. 150 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji kandydatów, z tym,
że dane przyjętych kandydatów przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie
uczęszczał do Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, natomiast dane osobowe kandydatów
nieprzyjętych będą przetwarzane przez okres roku, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 160 ust. 2 ustawy
Prawo oświatowe.
6. Odmowa podania lub żądanie zaniechania przetwarzania danych koniecznych do realizacji procesu rekrutacji wiąże
się z automatycznym wstrzymaniem postępowania rekrutacyjnego kandydata.
7. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane.
8. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Państwa dane osobowe nie
będą przekazywane poza Unię Europejską.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
prawa.

OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości, że zajęcia w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz
we Wrocławiu odbywają się od poniedziałku do piątku popołudniu oraz w soboty w godzinach rannych (do 14.00).
Nie będę zgłaszał pretensji, jeśli plan zajęć mojego dziecka obejmie naukę w soboty.
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do
lub fortepian) w domu najpóźniej do dnia 1 września 2019r.

………………………………………………………….
podpis ojca (opiekuna prawnego)

klasy

fortepianu

zapewnię

instrument

(pianino

………………………………………………………….
podpis matki (opiekuna prawnego)

