
 
 

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

imiona i nazwisko kandydata 

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

miejscowość, data 

 

ur........................................... w ..........................   ........................................................ 
data miejscowość instrument/przedmiot główny 

 
woj. ................................................................ 

 

PESEL ........................................................... 
ucznia 

 
 

 
 
 

WNIOSEK 
o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia 

 
 

Proszę o przyjęcie .......................................................................................... …..w poczet uczniów 

Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 

 

adres ucznia ............................................................... kod ............................................. 

imię i nazwisko ojca .................................................................................................................... 

imię i nazwisko matki .................................................................................................................... 

adres rodziców ............................................................... kod ............................................. 

telefon stacjonarny …................................................................................................................ 

telefon komórkowy matki:................................ojca:..................................ucznia:…………….. 

e-mail matki ……………………………………………………………………………. 

e-mail ojca ……………………………………………………………………………. 

e-mail ucznia ……………………………………………………………………………. 

Informacja o przebiegu dotychczasowego kształcenia w zakresie gry na instrumentach muzycznych: 

 

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

 

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

 

........................................................... 
podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego kandydata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych 
  

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: 
L.119/1), dalej zwane RODO:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Społeczna Szkoła Muzyczna II Stopnia im. 
Witolda Lutosławskiego z siedzibą w Warszawie (01-922), ul. J. Conrada 6, tel.: 600 015 902, adres e-mail: 
sekretariat@szkolamuzyczna.warszawa.pl zwana dalej Szkołą Muzyczną.  

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: 
a) przeprowadzenia rekrutacji dziecka do Szkoły Muzycznej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół  
i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

b) realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności w zakresie przepisów podatkowych  

i rachunkowości na podstawie ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 15 kwietnia 2014 r.  
o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust.1 lit c RODO); 

d) realizacji podstawy programowej na podstawie obowiązku wynikającego z  art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 
grudnia 2016 r.  
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych 
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

e) prowadzenia dokumentacji nauczania na podstawie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki 
artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

f) przeprowadzenia procesu oceny postępów uczniów i egzaminów na podstawie obowiązków wynikających z Rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych  z zakresu szkół 
artystycznych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

g) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

h) promowania działalności Szkoły Muzycznej oraz osiągnięć i umiejętności jej uczniów oraz nauczycieli realizowane jako 
zadanie  
w interesie publicznym (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w przypadku wizerunku na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 
zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych osobowych będą: 
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: biuro rachunkowe, firmy świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej i 

strony internetowej szkoły (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);  
b) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, Prokuratura) lub organom 

samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania Pani/Pana dziecka do Szkoły Muzycznej, a także po jej 

zakończeniu przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane w celach archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną wynikającą  
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub z innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka mogą Państwo złożyć do nas 
wniosek  
o: dostęp do danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub 
umieszczonych na naszych stronach internetowych, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 
To, z którego uprawnienia może Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa 
danych przez Administratora. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem umożliwiającym przyjęcie ucznia do 
Szkoły Muzycznej oraz późniejszą realizację zadań statutowych.   

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego. 

10. W sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt: sekretariat@szkolamuzyczna.warszawa.pl 
 
 
 
zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję 
 
 
………………………………………. 
Data,	imię	i	nazwisko 

 
 


