Instrument wybrany przez kandydata: ………………………………………………….………

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Grażyny Bacewicz w Limanowej
1. Nazwisko kandydata

…………………………………………………………………………………………...

2. Imiona

…………………………………………………………………………………………..

3. Imiona rodziców

…………………………………………………………………………………………...

4. Data i miejsce urodzenia

…………………………………………………………………………………………...

5. Adres kandydata

…………………………………………………………………………………………...

6. Pesel kandydata

…………………………………………………………………………………………..

7. Informacja o obywatelstwie a w przypadku obywatelstwa innego niż polskie o: pochodzeniu, zezwoleniu na

pobyt stały, posiadaniu Karty Polaka, statusie uchodźcy, zgodzie na pobyt tolerowany, zgodzie na pobyt ze
względów humanitarnych, ochronie uzupełniającej, ochronie czasowej, zezwoleniu na pobyt rezydenta
długoterminowego UE, udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)
…………………………………………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) ………………………………………………………………………....…...
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Nr telefonu kontaktowego, adres e – mail: ………………………………………………………………………………………………………….………
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie

 Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie

9. Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ………………………………………………………………………..……...
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Nr tel. kontaktowego, adres e -mail: …………………………………………………………………………………………………………………….…
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie

 Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie

INFORMACJE DODATKOWE

10. Czy dziecko posiada własny instrument, jeżeli tak to jaki ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Czy kandydat wykazuje inne zainteresowania, jeżeli tak to jakie? ……………………………………………………….

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

ZOBOWIĄZANIE
W razie przyjęcia mojego dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej zobowiązuję się do zapewnienia mu regularnego udziału we wszystkich
obowiązujących przedmiotach i zajęciach oraz przestrzegania przez nie regulaminu szkolnego i wypełniania obowiązków szkolnych, aż do
ukończenia tejże szkoły.
Deklaruję uiszczanie comiesięcznej darowizny na rzecz szkoły oraz opłaty na Radę Rodziców.
…………………………………………………
( podpis rodzica / prawnego opiekuna)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz w Limanowej,
ul. Kościuszki 23, 34-600 Limanowa. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: iod@psm.limanowa.pl. Państwa dane osobowe określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646) oraz Art. 11-13 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1,
pkt c RODO). Dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom serwisującym oprogramowanie oraz kancelariom
prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Będą przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponieważ Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się Administratora z obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, nie mają Państwo prawa
żądania usunięcia tych danych za wyjątkiem danych, które przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. Mają Państwo prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu wywiązania się
Administratora z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Państwa
dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

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

