
           

  

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów………………...                                                                     Lubliniec, dnia…..................................... 

…………………………………………………………... 

Adres zamieszkania:………………………………….. 

…………………………………………………………… 

Tel **…………………………………………………….. 

e-mail:** ………………………………………………… 

 

 

 Dyrekcja  

Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  

im. Janiny Garści w Lublińcu 

 

 

 

 Proszę o przyjęcie mojego syna /córki* ………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko kandydata) 

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Lublińcu do klasy……………….cyklu 6-letniego/ 

4-letniego* w roku szkolnym………………………, w celu podjęcia nauki gry na………………………………….. . 

 

 

 

DANE KANDYDATA 

Imię i nazwisko kandydata …................................................................................................................................. 
 
Data urodzenia………………………………………………………………….. woj. ……………………….  
 
PESEL:  
 
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Szkoła i klasa, do której kandydat uczęszcza (od IX następnego roku szkolnego) ….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Dotychczasowe przygotowanie muzyczne ....………………………….…................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
* niepotrzebne skreślić 

** należy podać w przypadku ich posiadania, art. 150.1 pkt 4) ustawy Prawo oświatowe. 

 

 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIKI 

Do wniosku dołączam: 

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole 
muzycznej.  

2. ………………………………………………………………………………… 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) informuję, że: 
 

o administratorem danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu, Pl. K. Mańki 9, 
 tel. 34 351-03-13, e-mail: psm_lubliniec@poczta.onet.pl. 

o dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 150 oraz art. 142 ustawy Prawo oświatowe, w 
związku z ciążącym na administratorze obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i ważnym interesem publicznym 
proporcjonalnym do wyznaczonego celu (art. 9 ust. 2 lit. g RODO); 

o podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie odrzucenie wniosku,  
o dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom; 
o dane będą przechowywane do końca okresu, w którym kandydat będzie uczęszczać do szkoły, a w przypadku kandydata 

nieprzyjętego - przez okres roku od zakończenia rekrutacji; 
o przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 
o we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: 
biuro@eduabi.eu 

 
 
 
 
MATKA/OPIEKUN PRAWNY         OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    

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

 Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                                                  Nazwisko i imię oraz podpis               
 


