
…………………………………..   Częstochowa dn. ……………………….. 
 Pieczęć Internatu ZSM 

 

 

WNIOSEK 
 

o przyznanie miejsca w Internacie 

Zespołu Szkól Muzycznych w Częstochowie im. M. J. Żebrowskiego, 

ul. Sułkowskiego 1, 42-200 Częstochowa na rok szkolny...................... 

 

I.  Proszę o przyznanie miejsca w  internacie mojemu synowi/córce 

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

 

II.  Syn/córka będzie uczniem 

 

…………………………………………………………………………………………………........ 
      klasa do której uczeń będzie uczęszczał (w przypadku ucznia PSM II st. wpisać również nazwę szkoły ogólnokształcącej) 

 

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

III. Dane osobowe ucznia: 

1. Data i miejsce urodzenia, województwo ………………………………………………………. 

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

2. Pesel ……………………………………...……………………………………………………. 

3. Miejsce stałego zamieszkania, kod pocztowy, telefon ……………………………………........ 

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

4. Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły w km: ……………………………………........ 

5. Dojazd do szkoły środkami lokomocji: ……………………………………………………..… 

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

6. Czas dojazdu do szkoły ………………………………………………………………………. 

7.  Adres rodziców /opiekunów prawnych .................................................................................... 

8.  Telefony kontaktowe rodziców ………….………...................................................................... 

9. Adresy email rodziców ..………………………………………………………………………... 

10. Liczba osób w rodzinie pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym (dorośli + dzieci) 

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

 



11. Przynależność do podstawowej opieki zdrowotnej ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….... 
                                                 miejsce i nazwę przychodni, w której złożona jest deklaracja 

 

12.   Inne informacje o uczniu: 

………………………………………………...………………………............................................ 
                                       choroby, przyjmowane leki, niepełnosprawność w rodzinie, rodzina niepełna itp. 

 

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

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

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

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

………………………………………..   ………………………………………. 
 miejscowość, data  podpisy rodziców, opiekunów 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W CZĘSTOCHOWIE 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie,        

ul. Jasnogórska 17, 42-202 Częstochowa. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: 

iodo@zsmuz.czest.pl.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz w celu zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa, jak również wypełnienia 

obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji pobytu w internacie. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów RODO art. 6 ust 1  

pkt a) ( osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów),  

pkt c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),  

pkt e) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)  

W pojedynczych przypadkach możemy również prosić o podanie danych osobowych szczególnej kategorii, 

wówczas będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 9 RODO. ust 2 pkt.  a)  osoba, której dane dotyczą, 

wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, 

o którym mowa w ust. 1 lub art.9 RODO. Ust 2 pkt. g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych           

z ważnym interesem publicznym. Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych 

osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami 

będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia                               

z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadą 

archiwizacji oraz instrukcją kancelaryjną. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa. Przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zazwyczaj obowiązkowe wymagane ustawowo, w pojedynczych 

przypadkach odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

obowiązkowych będzie brak możliwości zakwaterowania ucznia w internacie.  

 

 

 

mailto:iodo@zsmuz.czest.pl


DECYZJA 

1. Uczniowi …………………………………………………………………………………….… 

przyznano miejsce w Internacie ZSM w Częstochowie na rok szkolny……………………….. 

2. Uczniowi …………………………………………………………………………………….… 

nie przyznano miejsca w Internacie ZSM w Częstochowie na rok szkolny ….……………….. 

z powodu ………………………………………………………………………………………. 

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

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej Dyrektor ZSM im. M. J. Żebrowskiego  

 Internatu ZSM w Częstochowie  w Częstochowie 
 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

      

Zmiany decyzji w ciągu roku szkolnego i uzasadnienie: 

 

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

 

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

 

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

 

……………………………     ………………………………………. 
 data         podpisy j.w. 


