
 
Załacznik  nr 1 do Regulaminu rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Włodawie na rok 

szkolny 2019 – 2020. 

Wniosek 
 

o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie 

 
Proszę o przyjęcie ........................................................................................................................... do klasy pierwszej.  

(imię i nazwisko kandydata) 

 
Dziecko zainteresowane jest nauką gry na .........................................................lub.......................................................  

(nazwa instrumentu) 
 
(nazwa instrumentu)  

Jednocześnie, w przypadku przyjęcia dziecka/podopiecznego do szkoły, od początku nauki zobowiązuję się 
dołożyć starań, aby dziecko przeznaczało odpowiednią ilość czasu na codzienną pracę z instrumentem w domu 
(ilość czasu na każdym etapie nauki określi indywidualnie nauczyciel przedmiotu głównego). 
Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie w miarę swoich możliwości może wypożyczać instrumenty, ale tego nie 
gwarantuje.  
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA (obowiązkowe) 

 
Imię(-ona) i nazwisko...................................................................................................................................................... 

 
Data i miejsce urodzenia, województwo......................................................................................................................... 

 
Adres zamieszkania ........................................................................................................................................................ 

 
Nr PESEL lub seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość................................................................................. 

 
Szkoła ogólnokształcąca, klasa....................................................................................................................................... 

 
Posiadany instrument..................................................................................................................................................... 

 
DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW (obowiązkowe) 

 
Ojca (prawnego opiekuna) 

Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Telefon kontaktowy: 

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

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

adres poczty elektronicznej:   
   

 Matki (prawnego opiekuna)  
Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Telefon kontaktowy: 

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

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

adres poczty elektronicznej:   
   

 .................................................. .................................................. 
 data i podpisy rodziców (prawnych opiekunów)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VERTE 
 
 



 
Załacznik  nr 1 do Regulaminu rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Włodawie na rok 

szkolny 2019 – 2020. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły artystycznej jest dobrowolne. Składając wniosek wyrażają Państwo zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swoich dzieci - kandydatów do nauki. Dane będą przetwarzane 
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Muzyczna I stopnia 
we Włodawie, 22-200 Włodawa ul. Szkolna 7, tel. 508 590 265; e-mail: smi@wlodawa.eu 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
inspektor@cbi24.pl 

4. Na etapie procesu rekrutacyjnego nie jest planowane przekazywanie Państwa danych innym podmiotom.   
5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w Prawie oświatowym, z którego wynika, że dane osobowe 

kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z nauki w szkole, 
zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona 
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, 
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w 
przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

7. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje 
dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili 
kandydatów.  

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie 
rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
 

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