Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Michała Kleofasa Ogińskiego
Miechów, Rynek 5
tel. 41 38 316 30
sekretariat@psm.miechow.pl

WNIOSEK KANDYDATA DO PSM I STOPNIA W MIECHOWIE
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………...…………………
(imię i nazwisko kandydata)

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. M. K. Ogińskiego w Miechowie
do klasy …………………………………………………..
(instrument)

Data i miejsce urodzenia ........................................................ PESEL
Adres ..................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, województwo, gmina, powiat)

Nazwa szkoły ogólnokształcącej........................................................................................... klasa...................
Imiona rodziców/prawnych opiekunów ............................................................................................................
Miejsce pracy ojca ...................................................................................................tel. ....................................
Miejsce pracy matki ................................................................................................tel. .....................................
Czy kandydat posiada instrument: TAK NIE , jaki .....................................................................................
Czy kandydat uczył się grać TAK NIE*, na jakim instrumencie ..................................................................
Czy kandydat jest leworęczny TAK NIE*
Inny preferowany instrument .............................................................................................................................
Miechów, dnia ...........................

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Oświadczam, że po przyjęciu dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. M. K. Ogińskiego w Miechowie będę
aktywnie współpracował/a ze szkołą w procesie wychowawczym i dydaktycznym, oraz w terminach regulował/a opłaty
za korzystanie z instrumentów w szkole, oraz wpłaty na Radę Rodziców.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Miechowie w całym cyklu kształcenia.
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć, filmów zawierających wizerunek mojego dziecka na szkolnej stronie internetowej,
profilu Facebook oraz w innych publikacjach w celu informacji i promocji szkoły.
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka we wszystkich imprezach szkolnych, w tym konkursach i koncertach
na terenie oraz poza terenem szkoły w całym cyklu kształcenia.
W przypadku przyjęcia kandydata do szkoły zobowiązuję się od początku nauki zapewnić mu instrument niezbędny do ćwiczeń
w domu (w sytuacji, kiedy nie będzie możliwości wypożyczenia instrumentu w PSM w Miechowie).
Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystane wyłącznie do celów dokumentacyjnych, organizacyjnych
i dydaktycznych szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922
z późn. zm.).
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności karnej.

Miechów, dnia ....................................................

.........................................................................................
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)
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OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisana/-y …………….…………………………….……….………… (imię i nazwisko)
oświadczam, że jestem świadomy/a, że w związku rekrutacją, a w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły z jego
udziałem w zajęciach dydaktycznych w PSM I st. w Miechowie, przetwarzane są podane przeze mnie
dobrowolnie dane osobowe mojego dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, adres
zamieszkania, dane kontaktowe) oraz dane osobowe wskazanych rodziców/opiekunów dziecka (imię
i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, dane kontaktowe).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miechowie im. Michała Kleofasa
Ogińskiego, z siedzibą przy ul. Rynek 5, 32-200 Miechów. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych
osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@psm.miechow.pl.
2. Zebrane dane służą rekrutacji, realizacji obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych, dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych, ubezpieczeniowych, informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych
z działalnością PSM I st. w Miechowie. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest moja
zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu.
3. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez PSM I st. w Miechowie oraz osoby i podmioty działające
w imieniu i na rzecz PSM I st. w Miechowie z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
4. Posiadam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 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.
7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania lub żądanie ich
ograniczenia lub usunięcia mogą skutkować brakiem możliwości udziału dziecka w części lub całości zajęć
w PSM I st. w Miechowie.
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 2.
…………..………………………………………………………..
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE REJESTRACJI I WYKORZYSTANIA WIZERUNKU DZIECKA
W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY
Imię i nazwisko dziecka .......………………..................................……………………………………………….
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka w formie rejestracji foto i video podczas
prowadzenia imprez organizowanych przez szkołę, koncertów, konkursów, monitoringu w oraz jego
przetwarzanie w ramach działań dydaktycznych, archiwizacyjnych marketingowych i promocyjnych
w Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Miechowie a także publikację/udostępnienie wizerunku dziecka
w wydawnictwach tradycyjnych i elektronicznych, stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.
……………………………………………………….
data i podpis rodzica /opiekuna prawnego
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