Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA / PODOPIECZNEGO* DO KLASY PIERWSZEJ
Preferowany instrument: ………………………...…… Cykl kształcenia: sześcioletni / czteroletni*
* Zaznaczyć właściwe

DANE KANDYDATA
Imiona: 1 ……………….………… 2 ……………….………… Nazwisko: ……………………………………
Data urodzenia ……………………………..….. Nr PESEL** ………………………………………….………
** w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

DANE RODZICÓW
OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN
Imię: …………………………………………….

Nazwisko: ………….…………………….……………….

E-mail: ……………………………….………….

Telefon: ….………………………………………………..

MATKA/PRAWNY OPIEKUN
Imię: …………………………………………….

Nazwisko: ………….…………………….……………….

E-mail: ……………………………….………….

Telefon: ….………………………………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW I KANDYDATA
…………………………………………………………………………………….……………..………………….

Wymagane załączniki:
- wszyscy kandydaci: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia w Szkole Muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
- kandydaci kończący 6 lat w bieżącym roku kalendarzowym: zaświadczenie o korzystaniu
z wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Załączniki opcjonalne – potwierdzające spełnianie poniższych kryteriów:
1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);
2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie);
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie);
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie);
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie);
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wyrok sądu lub akt zgonu oraz oświadczenie)
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający).
Łuków, dnia ………………………..
…………..……..…......……..……..

…………..……..…......……..……..

Podpis ojca/prawnego opiekuna

Podpis matki/prawnego opiekuna

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych
w związku z przetwarzaniem danych dziecka przy procesie rekrutacji:
1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków lub drogą emaliową- pod adresem:
sekretariat@psm.lukow.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), e) 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) oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z procesem (przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie) rekrutacyjnym w szkole.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu
roku szkolnego.
9. Rodzic/prawny opiekun osoby, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania
obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego.
………………………………..…..………
/data/

………………………………………..………
/podpis/

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych
w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przy procesie rekrutacji:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w
Łukowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków lub drogą emaliową- pod
adresem: sekretariat@psm.lukow.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) e) 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) oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z procesem rekrutacyjnym Państwa dziecka do szkoły.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko
na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu
roku szkolnego.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania
obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
………………………………..…..………
/data/

………………………………………..………
/podpis/

