
 

 
 
 

 
Wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  

o przyjęcie dziecka do szkoły 
 
 
 

Nazwisko i imiona kandydata:  

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:  
 

Adres zameldowania: 
(jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

 
 

Instrument:  

Numer i adres przedszkola:  
 

Imię i data urodzenia rodzeństwa  

Miejsce pracy rodziców  

Imię i nazwisko rodziców oraz PESEL: 
(prawnych opiekunów) 

 

Adres zamieszkania:  
 

Telefon kontaktowy:  

E- mail:  

Skąd dowiedzieli się Państwo o szkole?  

 
 
 
 

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

 



 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Administratorem danych osobowych rodziców i dziecka jest Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła          
Muzyczna I stopnia Elementarz z siedzibą w Katowicach. Sekretariat Administratora znajduje się w             
Katowicach, przy ulicy Studenckiej 18, 40/743 Katowice, telefon: 32 323 12 35, adres e-mail:              
sekretariat@muzyczna.pl. 
 
Dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcia dziecka do Szkoły,              
a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Przetwarzanie danych             
odbywa się na podstawie 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) oraz na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  
 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku, a następnie do zawarcia             
i realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych. W przypadku niepodania danych wniosek nie będzie             
mógł być rozpatrzony. 
 
Dane osobowe, które zostały podane przez Panią/Pana przechowujemy przez okres 10 lat od dnia              
zakończenia świadczenia usług edukacyjnych. W przypadku, w którym nie dojdzie do zawarcia umowy             
o naukę, dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w ramach którego został             
złożony wniosek, a po zakończeniu procesu rekrutacji, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających            
z tego przetwarzania. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, a także danych dziecka oraz ich              
sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,            
prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. Może Pani/Pan            
je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy            
do korespondencji. 
 
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, może             
Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Z uwagi na korzystanie przez Szkołę z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być               
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych              
państw trzecich, wktórych działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania            
danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu            
o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych          
osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem:        
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN. 
  
W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych, Szkoła może przekazać dane osobowe             
uprawnionym organom, w szczególności Urzędowi Skarbowemu, Kuratorowi Oświaty, Prezydentowi        
Miasta Katowice oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi rachunkowe, informatyczne i marketingowe. 

 


