Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 4
im. Karola Kurpińskiego
Warszawa, ul. Wiktorska 73
WNIOSEK
o przyjęcie kandydata
do szkoły artystycznej I stopnia

miejsce
na naklejenie
fotografii

Proszę o przyjęcie mojego dziecka………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
do klasy…………….Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie.
………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
A. DANE OSOBOWE KANDYDATA
1.Nazwisko ............................................................

Imiona.........................................................................

PESEL
2. Data urodzenia .................................................. miejsce urodzenia ...........................................................
3. Narodowość.....................................obywatelstwo………………………………………………………..
4. Kraj pochodzenia ……………………………………………
5. Dane dotyczące statusu (jeśli nie jest obywatelem polskim)………………………………………………
6. Zamieszkały: kod .............. miejscowość……………………… ulica...................................... nr……….
7. Województwo……………………………… gmina………………………powiat………………………
8. Na jakim instrumencie chciałby uczyć się grać: .....................................................................................
9. Czy kandydat posiada lub będzie posiadać własny instrument do ćwiczeń w domu:
TAK
NIE
(niepotrzebne skreślić)
10. Czy kandydat uczył się gry na instrumencie, na jakim, ile czasu i gdzie:
..........................................................................................................................................................................
Uwagi rodziców o dziecku:
- czy dziecko jest leworęczne: TAK
NIE
(niepotrzebne skreślić)
- stan zdrowia dziecka: (właściwe zakreślić)
DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, ADHD, AUTYZM, ASPERGER
- inne uwagi………………………………………………………………………………………………
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………………………..
Warszawa, dnia…………………………

………………………………………….V
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

C. INFORMACJE DLA KANDYDATA
1. O przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie orzeka Komisja Rekrutacyjna.
2. Ostateczny przydział instrumentu głównego ustala Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z rodzicami
kandydata zakwalifikowanego do szkoły.
3. Warunkiem zakwalifikowania kandydata do nauki gry na instrumencie dętym jest przedstawienie
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań.
4. Kandydat przyjmowany jest do szkoły decyzją Dyrektora

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 pedagogiem instrumentu głównego,
5. Być w kontakcie z nauczycielem,
6. Umożliwić dziecku udział w koncertach szkolnych oraz przesłuchaniach,
7. Wspomagać dziecko w łączeniu obowiązków wynikających z nauki w dwóch szkołach.
Warszawa, dnia…………………………

………………………………………….V
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

E. INFORMCJA ADMINISTRATORA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W trybie 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, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia
|4 maja 2016r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję:
1. Administratorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego z siedzibą w Warszawie,
ul. Wiktorska 73, która przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a
RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska tel. 604270401.
3. Pana (i) i dziecka dane osobowe podane w kwestionariuszu przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do
szkoły.
4. W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, Pana (i) i dziecka dane osobowe przetwarzane będą
w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły na podstawie przepisów
prawa oświatowego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
6. Dane osobowe podane we wniosku przyjętego dziecka do szkoły będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, z którymi
Administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony
prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym
postępowaniem.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
11. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości pobierania nauki
w naszej placówce.
12. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
………, udzieloną w dniu …… w celu …. Podpis osoby, której dane dotyczą.
13. Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana (i) osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
14. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności
z art. 77 RODO.
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 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. 2016.119.1
z dnia 4 maja 2016r.
Warszawa, dnia…………………………

………………………………………….V
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

F. ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE. L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej
i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi mojego dziecka……………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
przez PSM I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 73, w celach
wszelkich organizowanych przez szkołę konkursach, jubileuszach i innych związanych z realizowanymi przez
szkołę zadaniami ustawowymi i statutowymi. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
w formie fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video materiałów promocyjnych, informacyjnych,
kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Szkołę zadaniami. Zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:
1) udostępnianie na stronie internetowej szkoły - zezwalam/ nie zezwalam*
2) udostępnianie na stronie facebook1 szkoły - zezwalam/ nie zezwalam*
3) zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach,
gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności
kulturalno-oświatowej - zezwalam/ nie zezwalam*
4) dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję.
Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres
kształcenia w PSM I st. nr 4 oraz w okresie do 3 lat od zakończenia edukacji w szkole.

Warszawa, dnia…………………………

………………………………………….V
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

*niepotrzebne skreślić
1 https:/Ipl-pIJacebook.com/legal/terms/update- deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania z portalu

facebook

