
 

…………………….. 
( instrument) 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

Kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  

im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu 

 

 
1. NAZWISKO…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. IMIONA…………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

4. W przypadku braku PESEL – serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. DATA URODZENIA………………………………………………………………………………….... 

 

6. MIEJSCE URODZENIA ( miejscowość, województwo): 

 

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

 

7. ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

 Kod, miejscowość……………………………………………………………………...………………. 

 

 Ulica, nr domu………………………………………………………………………………….……… 

 

8. IMIĘ I NAZWISKO MATKI (opiekuna prawnego)…………………………………………..………. 

 

9. NUMER TELEFONU I E-MAIL MATKI (opiekuna prawnego): 

 

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

 

10. IMIĘ I NAZWISKO OJCA (opiekuna prawnego)…………………..……………………….………… 

 

11. NUMER TELEFONU I E-MAIL OJCA (opiekuna prawnego) : 

 

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

 
Po zapoznaniu się z Regulaminem przyjmowania uczniów do szkoły i zawartą w nim informacją administratora, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, podanych dobrowolnie, w trybie art. 6  ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO1 

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit a RODO1 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w 
formie elektronicznej wyłącznie w celu bieżącej korespondencji w związku z rekrutacją do szkoły. 

 
 

............................................................        ............................................................  
data               podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 
1 RODO - 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, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm. 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 



 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z BADANIA PRZYDATNOŚCI 

 

Imię Nazwisko Rok urodzenia 

 

Klasa Ocena w skali 

1-6 
  

 

   

 

1. Piosenka 

 

 

Śpiewanie  

Transponowanie  

2. Powtarzanie 

    melodii 

 

Za głosem  

Za fortepianem  

3. Poczucie 

    rytmu 

 

Echo rytmiczne  

Koordynacja ruchowa  

4. Określenie  różnic 

w  wysokości dźwięku 

 

Który z dźwięków jest wyższy ( cieńszy)?  

5. Określenie zmian w 

 melodii trójdźwięku 

 

Który z granych melodycznie składników 

trójdźwięku zmienił się? 

 

6. Słuch harmoniczny Ile dźwięków słyszy? (powtórzenie  głosem)  

7. Przydatność  do 

instrumentu  np.: ręka 

Opinia Komisji stwierdzająca predyspozycje i 

umiejętności kandydata: 

 

 

 

 

Razem punktów: 

 

 

 

Czy w domu jest instrument? ( jaki?)…………………………………………………………. 

 

Czy kandydat uczył się wcześniej gry na instrumencie?(gdzie)……………………………... 

 

UWAGI:……………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis Komisji: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO1, informuję: 
 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina z 
siedzibą w Nowym Targu przy ul. Parkowej 12 reprezentowana przez dyrektora.    

Kontakt: tel. tel. 18 264 98 61; e-mail:      psm@nowytarg.pl;     sekretariat@psm.nowytarg.pl  

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Józefko,  tel. 508-190-378, e-mail: iodo@psm.nowytarg.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w trybie z art. 6 ust.1  lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO  
w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r., poz. 1082) oraz ustawą z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 584)  

4) Podanie danych osobowych (we wniosku i załączonych do wniosku oświadczeniach) jest dobrowolne jednak 
niezbędne w celu przyjęcia dziecka do szkoły, a ich zakres określają przepisy prawa oświatowego. 

5) Dane osobowe podane we wniosku przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły. 

6) W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, dane osobowe przetwarzane będą  w celu realizacji dydaktyczno – 
wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły na podstawie przepisów prawa oświatowego.  

7) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

8) Dane osobowe podane we wniosku przyjętego dziecka do szkoły będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawą 
Prawo oświatowe (jw.) oraz Ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 164 z późn. zm.). 

9) Dane osobowe mogą być  udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i 
przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora. 

10)  Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 
Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym postępowaniem. 

11) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym 
profilowaniu. 

12) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

13) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwową 
Szkołę Muzyczną I i II st. im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Nowym Targu udzieloną w dniu   …………………...  w celu 
……………………….…. Podpis osoby, której dane dotyczą”. 

14) Każdemu kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości pobierania nauki 
w naszej placówce. 

15) Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnieniem przepisu prawa). 

16) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych - w zgodności z art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl. 

 
 
________________________________ 

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm.) 

 

 

 

 

http://www.uodo.gov.pl/


Nowy Targ, dnia ……………………… 
   

 
ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko ucznia 

 
Stosownie do postanowień art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021, poz. 1062) oraz art. 6 ust 1 lit. a2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm.) zezwalam/ nie zezwalam* na nieodpłatne 
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) przez Państwową 
Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu.  
 
Rozpowszechnianie wizerunku może odbywać się w formie tradycyjnej i elektronicznej - w postaci fotografii, 
materiałów filmowych, nagrań audio i video z możliwością kadrowania i kompozycji w celach promocyjnych, 
informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez szkołę zadaniami.  
 
Zezwolenie na rozpowszechnianie  wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji  
jak: udostępnianie na stronie internetowej szkoły, zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 
audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, przekazywanie  
do mediów relacjonujących wydarzenia,  w związku z udziałem w konkursach, koncertach i innych formach 
aktywności kulturalno-oświatowej, edukacyjnej szkoły.  
 
Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami bezterminowo  
lub do czasu odwołania zgody/ zezwolenia. Cofnięcie zgody/ zezwolenia nie będzie miało wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Dodatkowo zezwalam na udostępnianie i rozpowszechnianie wizerunku:  
na stronie Facebook3 szkoły - zezwalam/ nie zezwalam* 
na kanale YouTube4  - zezwalam/ nie zezwalam* 
 
………………………………… 
………………….…………….. 
 
 

……………………………………..……………………………………….……………………… 
                                            czytelny podpis składającego oświadczenie 

 
*niepotrzebne skreślić  
_________________________________________________________ 
1 „Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia 
    zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.” 
2  „Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
     określonych celów” 
3  Deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania z portalu Facebook – 

    https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update 
4  Deklarujący zapewnia administratora o znajomości zasad i bezpieczeństwa YouTube3 – 
   https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines 

 

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update
https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines

