Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle
ul. Kołłątaja 12
www.prsm.edu.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

1. Nazwisko kandydata*: ...................................................................................................
2. Imię (Imiona): .................................................................................................................
3. Data urodzenia: ..............................................................................................................
4. Miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………….………
województwo: ........................................................ kraj: ..............................................
5. Numer PESEL:
PESEL

6. Adres zamieszkania kandydata: ....................................................................................
numer telefonu domowego: ..........................................................................................
7. Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego): ...................................................................
adres zam. (jeśli jest inny niż dziecka): ……………………………………………………………………..
numer telefonu: ......................................... adres e-mail: ..............................................
8. Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego): ...............................................................
adres zam. (jeśli jest inny niż dziecka): ..…………………………………………………………………….
numer telefonu: ........................................... adres e-mail: ............................................
9. Nazwa, adres szkoły oraz klasa, do której kandydat uczęszcza: .....................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
10. Instrument na jakim kandydat chce się uczyć: ...............................................................

...................................................................
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

*proszę wypełnić pismem drukowanym

................................................................
.

..............................................

................................................................

/miejscowość i data/

/Imiona i nazwiska rodziców ucznia/

Dyrekcja
Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
W Jaśle

P O D A N I E

Prosimy o przyjęcie naszej córki/naszego syna*..................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
do klasy................................... cykl........................................................................................
Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle na rok szkolny...............................................
na instrument........................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

....................................................
(podpisy rodziców/opiekunów)

Zobowiązanie
Zobowiązujemy się do regularnego wpłacania czesnego, najpóźniej do dnia 15 każdego
miesiąca. Rezygnacja dziecka z nauki w szkole może nastąpić zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 8.
Statutu Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. w Jaśle po okresie trzymiesięcznego pisemnego
wypowiedzenia złożonego przez rodziców.

Jasło, dnia.......................................

……................................................................
(podpisy rodziców /opiekunów prawnych)

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Prywatna Szkoła
Muzyczna I stopnia w Jaśle, ul. Kołłątaja 12, 38 – 200 Jasło telefon: 13 446 53 78,
EMAIL: sekretariat@prsm.edu.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest: Krzysztof Wójcikiewicz.
Kontakt:
a. Telefon: +48 660 108 825
b. Email: kontakt@pida.pl
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji
do szkoły.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody – na podstawie
(art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres
uczęszczania dziecka do PrSM I stopnia w Jaśle oraz wynikający z obowiązku
prawnego nałożonego na Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać
może obowiązek prawny nałożony na Administratora.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych wymagane jest do przyjęcia do szkoły. Niepodanie
danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia podania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

……………………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

