
 
D Y R E K T O R  

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym ……….…………………………….... 
 
Deklaruję chęć nauki dziecka na ................................................... lub ............................................................. 
                                                                                 (podać nazwę instrumentu)                                               (podać II instrument) 
 

 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA1 

 

nazwisko ............................................imię…................................................PESEL …………....…......…………….... 
 
data urodzenia ........................................miejsce urodzenia........................................woj. ....................................... 
 
Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych: 

 
1. ………………………………………………………………………………………tel……………...…….………….. 

  (nazwisko i imię, adres zamieszkania) 
 

2. ………………………………………………………………………………..………tel……………….…...………...  
  (nazwisko i imię, adres zamieszkania) 

 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                            (adres poczty elektronicznej e-mail) 

 
Zobowiązuję się przestrzegać postanowień zawartych w „Statucie Szkoły” oraz wyrażam zgodę na umieszczanie na stronie               
internetowej szkoły materiałów multimedialnych z udziałem mojego dziecka, związanych z działalnością merytoryczną            
szkoły. 

 
                                                                                                  ………………….................................................... 

                                          data i podpis(y) rodzica(ów)/opiekuna(ów)2 

 

1 Dane są poufne i zgodnie z prawem służą wyłącznie prowadzeniu dokumentacji szkolnej. 
2 W przypadku różnych nazwisk obowiązują podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych. W przypadkach szczególnych praw do pieczy nad dzieckiem 
załączyć orzeczenie sądu. 
 

****************************************************************************** 
 

II. PUNKTACJA ZADAŃ TESTU. 

2. A. □ B. □ C. □ D. □ 3. □ 
4. A. □ □ □ B. □ □ □ □ C. □ □ D. □ 
UWAGI:……………………………………… Komisja Kwalifikacyjna: 

..................................................................... …………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………… 

RAZEM PUNKTÓW : ................... data……………………

 

 



 

 
III. Decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z dnia .................................... kandydat(ka) (nie) został(a) przyjęty(a)    

do klasy............................................... cyklu sześcioletniego 

na.......................................................................... 

 (określić instrument) 

 

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Dyrektor Szkoły: 

 

          ……............................................................  …………………………………. 

 

Nowa Sól, dnia ..........................                  Wpisano do ks. głównej ewidencji uczniów pod Nr........................ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli z                 

siedzibą przy ul. Zjednoczenia 42, 67-100 Nowa Sól. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 387 36 05 lub                     

adresem e-mail: sekretariat@psm.wer.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt.itrs@gmail.com 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c                    

RODO. Podstawy prawne przetwarzania: art. 142 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);                      

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 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 2014 r., poz. 686);                      

Statut szkoły  

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i               

uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia po upływie 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. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie 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. W               

przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku od zakończenia procesu                  

rekrutacji m.in. w celu obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Protokół z przebiegu egzaminu wstępnego lub badania                     

przydatności przechowywany będzie do końca roku kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny lub badanie               

przydatności.  

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie wskazanych powyżej przepisów prawa, a konsekwencją ich nie               

podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. 


