.......................................................
miejscowość, data

.......................................................................
imiona i nazwisko kandydata

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

ur........................................... w ..........................
data

instrument/przedmiot główny

miejscowość

woj. ................................................................
PESEL ...........................................................
ucznia

WNIOSEK
o przyjęcie do Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w Lublinie*
Proszę o przyjęcie ……………………………….......................................... w poczet uczniów
Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w Lublinie.
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 (jeśli była).
................................................................................................................................................................... .
...........................................................
podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:



administratorem Pani/Pana danych jest Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w Lublinie z siedzibą: ul.
Biedronki 13, 20-543 Lublin,

kontakt z inspektorem ochrony danych w Lubelskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w Lublinie jest możliwy
poprzez adres e-mailowy: iod@wp.eu,

celem zbierania danych (identyfikacyjnych i dziedzinowych) jest przekazywanie ich do Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie
z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 roku nr 139, poz. 814),

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia, na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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,

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 roku nr 139, poz. 814)). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości przyjęcia wniosku o przyjęcie do Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej II stopnia,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania rekrutacyjnego,

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oświadczam, że jako
administrator danych przetwarzający dane dołożę szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zobowiązuję się zapewnić, aby dane te były:






przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia
celu przetwarzania.

........................................................................................
potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji

