
 
                         

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 

IM. ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

 
1. Imiona:         .....................................................................................  
2. Nazwisko:    ......................................................................................   

 

 
 

            

Data urodzenia Miejsce urodzenia PESEL 

3.  Adres zamieszkania: 

 
 

  

Województwo Powiat Gmina 

 
 

  

                    Ulica Nr domu Nr lokalu 

 
 

  

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 

 4. Szkoła i klasa do której kandydat uczęszcza : 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

 5. Wybrany przez kandydata instrument : 
..................................................................................................................................................... 
 

 6. Czy kandydat posiada instrument: tak ,  nie* . Jeśli tak to jaki? 
..................................................................................................................................................... 
 

W przypadku braku miejsca na wskazany instrument wyrażam zgodę - nie wyrażam zgody* 
na naukę na innym instrumencie.  
 
7. Imiona i nazwisko rodziców /prawnych opiekunów, telefon kontaktowy, e-mail 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Do podania załączam zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej. 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego* 
przez PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procedury rekrutacji kandydata do szkoły muzycznej oraz potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 
dla uczniów i rodziców dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji. 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

      ....................................................................... 
                  data i  podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
* niepotrzebne skreślić 

  

DYREKTOR  
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  
im. Zygmunta Noskowskiego  
w Skarżysku - Kamiennej 



 
 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji w Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej. 

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Państwowa 

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej  

pl. Floriański 14. 

2. Inspektorem ochrony danych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Zygmunta 

Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej  pl. Floriański 14, jest Pan Łukasz Warszawa,  

kontakt: 570-130-269, e-mail: iod@psmskarzysko.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w celu 

wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.). 

4. Odbiorcami danych osobowych uczniów będą osoby upoważnione przez 

administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy 

powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż 

do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku 

nieprzyjęcia do placówki przez okres jednego roku. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w 

rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje 

odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 


