Chojnice, dnia……………………………….
Do Dyrektora
Szkoły Muzycznej I st. w Chojnicach

PODANIE
Proszę o przyjęcie do klasy I syna/córki do Szkoły Muzycznej I stopnia w Chojnicach.
Dane osobowe kandydata:
(imiona i nazwisko) …………………………………………………………………………………………….
data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………….………..
nr PESEL
Adres zamieszkania kandydata:
ulica: ………………………………………………………………………………nr domu: ………………...
kod pocztowy: ……………………..…miejscowość: ………………………………………………………...
Deklaruję chęć gry na:…………………………………………………………………………………………..
Czy kandydat posiada instrument, na którym zamierza podjąć naukę?

nie

tak

Biorę również pod uwagę naukę na innym instrumencie:

nie

tak

(Jeżeli tak, proszę dopisać)

1………………………….

2………………………….

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, dane kontaktowe:
Ojciec ....................................................................... e-mail ……………….…………………………………..
Adres: …………………………………………………… telefon:…………………………………………….
Matka ........................................................................ e-mail ……………….………………………………….
Adres: ……………………………………………………telefon: ………………….………….……………...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji kandydata do SM I stopnia w Chojnicach (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
……………….……………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Administratorem, Pani/Pana oraz Państwa dzieci, danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia,
ul. Grunwaldzka 6, 89-600 Chojnice, tel. 52 3974766;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Muzycznej I stopnia jest możliwy pod adresem
e-mail szkola165@wp.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie
o ochronie danych w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły, realizacji obowiązku szkolnego na
podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności art. 133 oraz Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenia 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;
Dane osobowe przechowane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi dostarczającemu dziennik elektroniczny.
Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
Posiadają Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych, a także prawo do cofnięcia zgody;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

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

