Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara Kolberga
ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa
tel.: +48-22-831-24-74,
e-mail: sekretariat@kolberg.edu.pl
www.kolberg.edu.pl

KWESTIONARIUSZ

1. Imię i nazwisko kandydata ...........................................................................................................
PESEL........................................................................
2. Data urodzenia.........................................................
Miejsce urodzenia.................................................województwo ................................................
3. Adres i kod pocztowy....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Imię ojca........................................telefon...............................e-mail...........................................
5. Imię matki.....................................telefon...............................e-mail...........................................
Nazwisko panieńskie..............................................................
6. Numer i adres szkoły ogólnokształcącej kandydata.....................................................................
......................................................................................................................................................
Klasa..................................
7. Na jakim instrumencie kandydat chce się uczyć grać?.................................................................
8. Jakie instrumenty kandydat ma w domu?....................................................................................
9. Na jakim instrumencie kandydat uczył się grać, gdzie i jak długo?..............................................
......................................................................................................................................................
10. Informacje dodatkowe.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
11. Warszawa, dnia..........................................................
12. Podpisy rodziców lub opiekunów................................................................................................

Warszawa, dnia ……………………..…..
…………………………………………..………..
(imię i nazwisko)

……………………………………….…………..

………………………………….………………..
(adres)

…………………………………….……………..

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 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, Dz. U. UE . L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,
informuję:
1. Administratorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie przy
ul. Świętojerskiej 24, która przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO
w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska tel. 604270401.
3. Pana (i) i dziecka dane osobowe podane w kwestionariuszu przetwarzane będą w celu przyjęcia
dziecka do szkoły.
4. W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, Pana (i) i dziecka dane osobowe przetwarzane będą
w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły na podstawie
przepisów prawa oświatowego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
6. Dane osobowe podane we wniosku przyjętego dziecka do szkoły będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez …………………………………………. nr …… w Warszawie, udzieloną w dniu ……………………. w celu
……………………. Podpis osoby, której dane dotyczą.
8. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku
możliwości pobierania nauki w naszej placówce.
9. Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana (i) osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności
z art. 77 RODO.
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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,
Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

...............................................................................................
(podpisy rodziców lub opiekunów)

