ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
(proszę o wypełnienie tylko części I oraz II)

I

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO OSM II stopnia

1. Nazwisko ………………………………………………………………….

Imiona ………………………………………………………………………

2. Data urodzenia …………………………………………………………………
3. Pesel ………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………….. tel.…………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko matki ………………………………………………………….. tel. ………………………………………………..................
6. Dokładny adres zamieszkania rodziców i kandydata
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Adres email………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.
………..…………………………………………………………………
(Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)

II

PODANIE (OSM II stopnia)

Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………………………………………...............
(imię i nazwisko)
do klasy ……………. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia - ZSM nr 1 w Rzeszowie.
SPECJALNOŚĆ (odpowiednie podkreśl):
instrumentalistyka

instrumentalistyka jazzowa

rytmika

SPECJALIZACJA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(instrument)
Uwaga: instrumenty na instrumentalistykę jazzową: fortepian, kontrabas, saksofon, trąbka, puzon,
perkusja.
INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rzeszów, dnia …………………………………………

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

Do kwestionariusza należy dołączyć:
1 zdjęcie legitymacyjne, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na określonej specjalizacji:
na instrumenty dęte – od pulmonologa, na rytmikę – od ortopedy i foniatry/laryngologa.
Ponadto: zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej (lub OSM I st.) i wykaz ocen za I
półrocze. Można dołączyć dyplomy potwierdzające osiągnięcia muzyczne.
Szczegóły na stronie szkoły: www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl

III

KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY UCZNIA OSM II stopnia

(informacje uzupełniające w przypadku przyjęcia do szkoły)
1. Miejsce urodzenia………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
1. Czy dziecko będzie uczęszczać na zajęcia religii lub etyki? (odpowiednie podkreślić)
RELIGIA

ETYKA

NIE BĘDZIE UCZĘSZCZAĆ

2. Czy uczeń będzie uczęszczać na zajęcia wychowania do życia w rodzinie? (odpowiednie podkreśl)

TAK

Rzeszów, dnia …………………………………………..

NIE

………………………………………………………………………………
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administrator danych:
Administratorem podanych danych osobowych, jest Zespół Szkół Muzycznych nr 1, ul. Fryderyka Szopena 32, 35-055 Rzeszów,
reprezentowany przez Dyrektora Zespołu;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – dane zawarte w części I oraz II,
b. w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze – dane zawarte w części I, II
oraz III w przypadku przyjęcia do szkoły,
Podstawą przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a
także ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa, lub stosownej umowy z administratorem.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani /Panu prawo:
a. dostępu do treści podanych danych osobowych oraz sprostowania – na zasadach przewidzianych w art. 15 oraz 16 RODO),
b. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO),
c. do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania podanych danych
osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.,
7. Inne informacje:
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

