
Gliwice, dnia ........................... 

Wniosek o przyjęcie 

do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach 

- dla kandydata niepełnoletniego - 

                                    Rok szkolny ...................../...................... 

Dane kandydata  

Nazwisko: ............................................. Pierwsze imię: .................................. Drugie imię: ...................................... 

Data urodzenia: .................................................... ........PESEL: 

 

Miejsce urodzenia:....................................................................Obywatelstwo:.........................................................                                

Adres kandydata: 

Ulica i numer domu/ mieszkania: ................................................................................................................................ 

Kod pocztowy: ........................ Miejscowość: ............................................ Województwo: ........................................ 

Kontaktowy numer telefonu kandydata: .....................................................  e-mail:.................................................... 

 

Dane rodziców / opiekunów prawnych 

Imiona i nazwisko rodziców:  

ojciec/opiekun prawny*.:.............................................................................................................................................  

 matka/opiekunka prawna*:......................................................................................................................................... 
 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 

 
ojciec/opiekun prawny*:...............................................................................................................................................  

 
telefon: ........................................................  e-mail:................................................................................................... 

 
matka/opiekunka prawna*:..........................................................................................................................................  
 
telefon: ......................................................... e-mail:................................................................................................... 

 
 
 

Jaką specjalność wybiera kandydat * : 

- Instrumentalistyka* 

  Instrument: ................................................................................................................................................................ 

 

- Wokalistyka* 

                

 

*niepotrzebne skreślić      ................................................. 

 

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

                                            (podpis rodziców/ opiekunów) 
 
 

                



 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty :  

I.  
- oświadczenie o wielodzietności rodziny* 

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub jego rodziny* 

-  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka* 

- poświadczenie objęcia dziecka pieczą zastępczą* 

*niepotrzebne skreślić    
 

II. zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki 
na wybranym instrumencie w szkole muzycznej 

 
 
 
 
 
 
Pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych 
 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 
 
            
            
            
       .................................................. 
 

.................................................. 
  
                         (podpis rodziców/ opiekunów) 
 
 

 
 

Klauzula informacyjna: 
 
Administrator  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. L. Różyckiego w Gliwicach, ul. o. J. Siemińskiego 6, reprezentowana przez dyrektora szkoły.   

 
Współadministratorzy  

2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice 
wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. 
w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności 
współadministratorów  
w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

 
Inspektor ochrony danych Administratora  

3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Anna Pielok,  adres e-mail: pielok_a@psm.gliwice.eu 

Cel i podstawa przetwarzania 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia 
i wychowania dzieci i młodzieży. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: 
Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE; 
1) Przepisy prawa: 

a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

2) Zgoda osoby, której dane dotyczą. 
 



 
 
 
 
 
Odbiorcy danych 
 

6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:  
a. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym  
b. Podmioty, które realizują zadania publiczne  

Okres przechowywania danych osobowych 

 
7. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą 

przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Dane przetwarzane są do celów rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. i będą przechowywane 
przez okres roku (w przypadku nieprzyjęcia do szkoły) lub w przypadku przyjęcia przez okres kształcenia 
w szkole. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych; 
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;  
cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
d. ograniczenia przetwarzania 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Informacje dodatkowe 

10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym. 
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest umowne. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało 

brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

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

.................................................. 
  
                         (podpis rodziców/ opiekunów) 
 
 
 


