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            WNIOSEK 

Proszę o przyjęcie dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich 

w Kraśniku na rok szkolny 2023/2024 
I DANE DZIECKA 

 Imiona  

 

Nazwisko  

 

PESEL            

Data i miejsce urodzenia  

 
ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość  z kodem  

 

Ulica, nr domu i mieszkania  

 
II DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko  

 
 

ADRES  ZAMIESZKANIA 

Miejscowość z kodem   

Ulica, nr domu i mieszkania  

 
 

DANE KONTAKTOWE 

Tel. kontaktowy  

 
 

Adres e-mail   

III 
PEŁNA NAZWA SZKOŁY OGÓLNEJ, 

DO KTÓREJ UCZĘSZCZA  DZIECKO 
 

IV WYBRANY INSTRUMENT  

SMYCZKOWE: skrzypce, altówka, wiolonczela 

DĘTE: flet, obój, saksofon 

PERKUSYJNE, KLAWISZOWE, GUZIKOWE, STRUNOWE: perkusja, akordeon, 

gitara, fortepian 

proszę wskazać jeden 

instrument  

 

V OŚWIADCZENIA I ZGODY 

 W związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

udostępnionych przeze mnie danych osobowych moich i dziecka dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru 

oraz organizacji pracy i funkcjonowania placówki na podstawie przepisów prawa.  

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację imienia i nazwiska, wizerunku dziecka, zdjęć z uroczystości 

i imprez szkolnych oraz informacji o jego osiągnięciach w ramach promocji działalności dydaktyczno-wychowawczej 

Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku np. w prasie, na stronie internetowej lub 

w mediach społecznościowych  placówki oraz organu prowadzącego. 

 

 

Kraśnik, dn. …….……………………….                                                 Kraśnik, dn.   ……………....…………… 
                         data,  podpis matki/opiekuna prawnego                                                                                                data,  podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

http://www.smuz.krasnik.pl/
mailto:smuz@krasnik.eu


 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W PROCEDURZE REKRUTACJI  

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. KOMPOZYTORÓW POLSKICH W KRAŚNIKU 

Szanowni Państwo, 

w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w procesie naboru do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku. 

 

Kto jest administratorem danych osobowych Państwa i dzieci 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w trakcie prowadzonego naboru jest Dyrektor Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku. 

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować: 

 w siedzibie administratora: ul. Ks. J. Popiełuszki, 23-204 Kraśnik; 

 listownie pisząc na adres siedziby; 

 e-mailem: smuz@krasnik.eu; 

 telefonicznie : +48 81 307 64 65. 

Z kim możecie się Państwo kontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące 

przetwarzania Państwa danych. Z IOD można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iodp@krasnik.eu.  

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Państwa i dzieci 

Dane osobowe Państwa oraz dzieci przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku. 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, w zakresie wskazanym w przepisach prawa 

(w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.W odniesieniu do 

pozostałych, podanych przez Państwa dobrowolnie danych osobowych (również tych, o których mowa w art.9 ust.1 

RODO) podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgoda, która może być odwołana w dowolnym 

czasie.  

Komu możemy udostępnić dane Państwa i dzieci 

Dane osobowe przekazane przez Państwa w procesie rekrutacji mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, osobom działającym z upoważnienia 

Administratora, podmiotom wspierającym w zakresie obsługi systemów informatycznych, świadczącym usługi prawne 

oraz dostarczania korespondencji. Imiona i nazwiska dzieci zakwalifikowanych będą opublikowane na tablicy ogłoszeń, 

stronie internetowej oraz mediach społecznościowych placówki. 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe Państwa i dzieci 
Dane zgromadzone na potrzeby naboru w przypadku dzieci przyjętych będą przetwarzane do końca okresu ich 

uczęszczania do placówki. Po tym okresie zostaną zarchiwizowane. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do placówki dane 

zostaną bez zbędnej zwłoki zarchiwizowane. 

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe  

Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w rekrutacji, podanie Waszych danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie 

wymaganym przepisami prawa. W pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie 

udzielonej zgody, którą można wycofać w dowolnym czasie. 

Jakie przysługują Państwu prawa  

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: 

 dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli są niekompletne; 

 ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, 

do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; 

 usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane; 

 sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.  

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

 
 

mailto:iodp@krasnik.eu

