INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW ORAZ
RODZICÓW i OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie, adres 32-731
Żegocina 50, e-mail: sm1zegocina@vp.pl numer telefonu: 14/613-20-28.
2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za
pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl
3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2
lit. g) RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z obowiązkiem określonym w Ustawie –
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021.1082).
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/dziecko,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać
profilowaniu.
10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

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

Do Dyrektora Szkoły
Muzycznej I stopnia w
Żegocinie

PODANIE
Proszę o przyjęcie mojego syna/córki ………………………………………............
(imię/imiona i nazwisko kandydata)

do Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie, do klasy pierwszej na:
……………………………………………………………………………….
( wpisać wybrany instrument)

Żegocina dn. ………………….................... ……………………….........................
(data)
W załączeniu zaświadczenie

( podpis rodzica lub opiekuna)

lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
1. Nazwisko i imię kandydata: .…………………………………………………….....
2. Data urodzenia: ……………………………………………………….....................
3. Numer PESEL: ....................................................
4. Miejsce urodzenia: …………………………………………
5. Adres zamieszkania (dokładny z kod. pocztowym): ………………………….........
.......................................................................................................................................
tel. stacjonarny........................., tel. kom.................................e-mail…………………
6. Imiona rodziców :
……………………………………………………………..................................
7. Miejsce nauki ( nazwa szkoły, klasa ) : ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………..............
8. Czy kandydat uczył się grać (na jakim instrumencie i jak długo) ? ……….............
..........................................................................................................................................
9. Ewentualny inny instrument na którym kandydat chciałby uczyć się grać:
.........................................................................................................................................
....................................................
(podpis rodzica)
Uchwałą Rady Rodziców Nr 8/2011/2012 z dnia 05.03.2012r. Zobowiązuje się do systematycznego regulowania płatności na Radę
Rodziców w kwocie obowiązującej w danym roku szkolnym
Zapoznałem/am się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 30. sierpnia 2013 r. w sprawie zapewnienia zdrowia i

bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły

...............................................................
Wyrażam zgodę (podpis rodzica)

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia
32-731 Żegocina 50, e-mail: sm1zegocina@vp.pl numer telefonu: 14/613-20-28.

w

Żegocinie,

adres

Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail skarbnik.audyt@onet.pl
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO w celu realizacji zadań
statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz zadań ustawowych, określonych m.in. w
Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082).
Także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie zgody) w celu:
 Udziału Pani/Pana dziecka w konkursach organizowanych przez szkołę lub inne placówki, gdy szkoła
bierze w nich udział - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
 Publikowania informacji o wynikach konkursów – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
 Nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www, portalach
społecznościowych, a także w lokalnej i powiatowej telewizji i prasie (www.smzegocina.pl,
www.zegocina.pl, www.lipnicamurowana.pl, www.laskowa.pl, YouTube), aby promować działalność
jednostki - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku
na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 Przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook.
Wówczas odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC - wyrażam zgodę / nie wyrażam
zgody*
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, przez okres zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń oraz okres przez, który Administrator jest zobowiązany archiwizować dokumenty
zgodnie z ustawą o archiwach państwowych, a także przez okres promowania placówki w witrynach i na
stronie internetowej, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, które dane dotyczą następujące prawa: prawo
dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia
zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed jej cofnięciem.
Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organ prowadzący)
oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały automatycznemu
profilowaniu.

…………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

