
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W TRZCIANIE 

32-733 Trzciana 3, tel. (14) 613-64-13 

 
www.smtrzciana.pl   e-mail: sekretariat@smtrzciana.pl 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

Instrument wybrany przez ucznia 

1…………………. ………………….. 

2 ……………………………………... 

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

2. Imiona……………………………………………………………………………................... 

3. PESEL………………………………………………………………………………............... 

4. Imiona rodziców…………………………………………………………………................... 

5. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………....................... 

6. Narodowość……………………………………………………………………...................... 

7. Adres zamieszkania i korespondencji……………………………………………................... 

- nr telefonu(prosimy podać 2.)…………………………………………………………………. 

8. Pełna nazwa i adres szkoły………………………………………………………................... 

9. Zawód ojca / opiekuna prawnego i miejsce pracy…………………………………………..... 

10. Zawód matki / opiekuna prawnego i miejsce pracy……………………………………......... 

11. Czy posiada własny instrument, jeśli tak to jaki?................................................................... 

12. Czy kandydat wykazuje inne zainteresowania?...................................................................... 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

Trzciana, dnia………………………                 ………………………………………….. 

                   (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Załączam dokumenty: 

1. Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego  

2. Zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań do uczęszczania do SM 

( art. 142 pkt. 2 Prawo Oświatowe). 
 

 

ZOBOWIĄZANIE 
Niniejszym zobowiązuję się w razie przyjęcia – syna, córki*) – do Szkoły Muzycznej do regularnego posyłania go, jej*) – 

na wszystkie obowiązujące przedmioty i przestrzegania przez niego, nią*) – regulaminu szkolnego i wypełniania 

obowiązków szkolnych, aż do ukończenia tejże szkoły. Ponadto, zobowiązuję się uiszczać regularnie opłaty na rzecz 

Rady Rodziców w wysokości ustalonej na Walnym Zebraniu Rodzicielskim.  
 

* Należy wypełnić wszystkie pola 
 

 

Trzciana, dnia………………………                 ………………………………………….. 

http://www.smtrzciana.pl/


                   (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ ZGODA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie 

informujemy: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie, Trzciana 3, 

32-733 Trzciana, reprezentowana przez Dyrektora, która przetwarza podane dane osobowe 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i ustawą 

o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1900 z późn. zm.). 
2. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz danych Państwa dzieci przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Trzcianie, 

posiadają Państwo możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie za pomocą adresu dw.rodo@gmail.com, 

telefonicznie pod nr: 797-719-567 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej 

adres Administratora, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”. 

3. Państwa i dziecka dane osobowe podane w kwestionariuszu osobowym ucznia przetwarzane 

będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły. 

4. W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, Państwa 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 w kwestionariuszu osobowym ucznia będą przechowywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, 

z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z art. 28 RODO. 

8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, 

organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego 

w związku z prowadzonym postępowaniem. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji oraz 

profilowaniu przez Administratora. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych dzieci, 

prawo ich sprostowania, uzupełnienia, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją cofnięcia zgody będzie brak możliwości 

pobierania nauki w naszej placówce przez Państwa dziecko. 

12. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu.  

 

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora podanych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 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. 

 

Trzciana, dnia………………………                 ………………………………………….. 



                   (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE (ROZPOWSZECHNIANIE) 

WIZERUNKU DZIECKA 
 

Zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

4 lutego 1994 r. oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) udzielam 

zgody na wykorzystanie (rozpowszechnianie) wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej 

i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi dotyczącymi mojego dziecka……………………. 

                                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Trzcianie, Trzciana 3, 32-733 Trzciana, reprezentowaną przez 

Dyrektora (Administrator Danych Osobowych), w celach wszelkich organizowanych przez szkołę 

konkursów, jubileuszy i innych związanych z realizowanymi zadaniami statutowymi 

i ustawowymi placówki. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku dziecka w formie 

fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video materiałów promocyjnych, 

informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych związanych z zadaniami realizowanymi przez szkołę. 

W szczególności zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje jego publikację w formie: 

 

1. udostępniania na stronie internetowej szkoły – zezwalam / nie zezwalam* 

2. udostępniania na profilu Facebook1 szkoły – zezwalam / nie zezwalam* 

3. zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, 

broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach 

i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej – zezwalam / nie zezwalam* 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku, o którym tu mowa może być w dowolnym momencie cofnięta bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

 

Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich 

poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienie, sprostowania, usunięcia.  Podanie danych jest 

dobrowolne. 

 

Wizerunek mojego dziecka może być wykorzystywany zgodnie z powyżej określonymi zasadami 

przez okres kształcenia w Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzcianie oraz w okresie do 10 lat 

od zakończenia edukacji w szkole (zgodnie z niezbędnością przetwarzania wizerunku przez 

Administratora dla realizacji przyjętego przez niego celu). 

 

 

Trzciana, dnia………………………                 ………………………………………….. 

                   (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
1 https://www.facebook.com/policies - rodzic / opiekun prawny dziecka zapewnia 

Administratora o znajomości regulaminu i zasad obowiązujących na portalu Facebook 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/policies%20-%20rodzic%20/


 


