KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej
na rok szkolny 2019/2020
1. Nazwisko kandydata (proszę wypełnić drukowanymi literami)

2. Imię (imiona) kandydata

3. Data urodzenia ......................................... miejsce urodzenia ……………………….…………
4. PESEL
5. Adres zamieszkania
.............................................................................................................................................................
6. Imiona rodziców............................................................................................................................
7. Telefon …………………………………, e-mail ..........................................................................
8. Nazwa i adres szkoły rejonowej
.............................................................................................................................................................
9. Preferowany instrument (instrumenty) ………………………………………………………..

…..............................................................
(miejscowość, data)

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

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobrej z siedzibą
w Dobra 490, 34-642 Dobra.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją w Szkole Muzycznej I Stopnia w
Dobrej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji.
3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera „Klauzula informacyjna
RODO Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej”, znajdująca się na odwrocie.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna
Niniejszym zobowiązuję się w razie przyjęcia mojego syna/córki do Szkoły Muzycznej I Stopnia w
Dobrej do regularnego posyłania go/jej na wszystkie obowiązujące przedmioty, przestrzegania przez
niego/nią Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz wypełniania obowiązków szkolnych.
……….…………………………………………
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna RODO
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨
zbierane dane.
•
•
•

•
•
•

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨
treścią̨, z podpisem, Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobrej, reprezentowana przez Dyrektora Placówki z siedzibą w
Dobrej 490, 34-642 Dobra staje się ich Administratorem
Inspektorem Danych Osobowych (IOD) w naszej szkole jest Grzegorz Palkij. Mogą się Państwo z nim
skontaktować pod adresem email iod.szkolamuzyczna@gminadobra.pl lub listownie, na adres Placówki, z
dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak
również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198); Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 08 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ( Dz. U. z 2014 r. poź.785);
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ( Dz. U. Nr 15. poz.69); na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora
Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨
wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji
aplikacyjnej.
Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy
prawa – który może być́ rożny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma.
Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów
prawa.

Mają Państwo Prawo do:
• ochrony danych osobowych,
• treści swoich danych osobowych, oznacza to, że mogą Państwo prosić, aby administrator danych osobowych
wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa
• poprawiania danych
• jeżeli przetwarzane przez administratora dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.
• ograniczenia przetwarzania danych
• jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają
Państwo prawo zażądać́ , aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się̨
wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.
• żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również̇ prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby
Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na
podstawie przepisów prawa.
• przenoszenia danych do innego administratora danych - jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na
podstawie Państwa zgody lub w związku zrealizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych mogą Państwo poprosić́ , aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odrębnego pliku,
w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
• sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych w prawnie uzasadnionych przypadkach lub w przypadku
udzielonej uprzednio zgody. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić́ bezpośrednio do Inspektora Danych
Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.
• Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 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.
Zapoznałem/am się:
Data: ……………………………….
Podpis: ……………………………...

