
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.                                               Wybrany instrument.. ………………………………………..
im. Henryka Melcera
62-800 Kalisz, Plac Jana Pawła II nr 9                                               Ukończona Szkoła Muzyczna I st. 
tel. 62 757 16 86; tel./fax 62 766 44 24                                            …………………………………………………………………………..
e-mail: sekretariat.muzyczna@wp.pl
http://www.psm.kalisz.pl

WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO PSM II STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Nazwisko kandydata (proszę wpisać drukowanymi literami w kratkach)

2.  Imiona kandydata (proszę wpisać drukowanymi literami w kratkach)

3. Pesel kandydata (w przypadku braku numeru pesel numer paszportu lub innego dokumentu)

4. Data urodzenia   ………………  ……………………………….   ………………………..
                                       dzień                             miesiąc słownie                                 rok

5. Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Imię i nazwisko matki …………………………………………………………………………………………………………………………

7. Imię i nazwisko ojca ……………………………………………………………………………………………………………………………

8. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………...................

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

9. Matka – numer tel. kontaktowego …………………………………………………………………………………………………….

                  adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Ojciec – numer tel. kontaktowego ……………………………………………………………………………………………………..

                  adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Szkoła, do której uczęszcza (lub będzie uczęszczał/ła) …………………………………………………………………….....

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

12.  Czy kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności?     TAK/NIE

 ( w przypadku odpowiedzi TAK, prosimy o załączenie kopii)

……………………………………………………………..                   ………………………………………………………......................
Miejscowość, data                                                       Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na wybranym
instrumencie.

mailto:sekretariat.muzyczna@wp.pl


Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji do Szkoły Muzycznej II stopnia w Kaliszu.

………….…………………………………………
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego  

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z informacjami     na     temat     przetwarzania     danych     osobowych   i wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach rekrutacji do Szkoły Muzycznej
I i II  stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i
nazwiska kandydata w utworzonej liście kandydatów oraz w ogłoszeniu o wynikach przesłuchań wstępnych,  w
związku z art. 6 ust. 1 lit. a) c) 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 (RODO). 

 

…………………………………………………… 
                                                                    czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu ,
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęcia i materiałów audiowizualnych przez
administratora danych, którym jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I Ii II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu, w celu promocji
dziecka i Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu. Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem
informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych.  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje następujące pola eksploatacji: 
1) na stronie internetowej administratora       TAK ☐  NIE ☐ 

2) w lokalnej prasie i mediach audiowizualnych     TAK ☐  NIE ☐ 
3) w gablotach informacyjnych w siedzibie administratora    TAK ☐  NIE ☐ 

4) na stronie portalu Facebook administratora      TAK ☐  NIE ☐ 

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA

i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy

Prywatności  Unii  Europejskiej  z  Departamentem  Handlu  USA w  zakresie  pozyskiwania  i  przetwarzania  danych  osobowych

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

 

Dnia .......................................... r.               ……………………..……………………………… 
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego  
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera , z siedzibą w
Kaliszu, Plac Jana Pawła II 9, 62-800 Kalisz

2. W Szkole Muzycznej I i II  stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu został powołany inspektor danych osobowych Pani
Dorota Paszek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:ido.kalisz@gmail.com

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą: 
1) udzielona przez Panią/Pana zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), związane z rekrutacją do szkoły, procesem

nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych w szczególności wynikających
z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.);

3) prawnie  uzasadniony  interes  Administratora  na  podstawie  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO)   prawnie  uzasadnionym
interesem Administratora jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych; 

4) art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz.
880 ze zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich
jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
2)  podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu  Administratora  na  podstawie  zawartej  z  Administratorem

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych

i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących
u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
5) prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  na  podstawie  art.  21

Rozporządzenia RODO, 
6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,

której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. 

  a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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