……………………..
( instrument)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu

1. NAZWISKO…………………………………………………………………………….
2. IMIONA…………………………………………………………………………………
3. PESEL ………………..…………………………………………………………………
3. DATA URODZENIA…………………………………………………………………..
4. MIEJSCE URODZENIA………………………………………………………………..
5. ADRES ZAMIESZKANIA………………………………………………………………
6. IMIĘ I NAZWISKO OJCA I MATKI……………………………………………………
7. ADRES MAILOWY…………………………………………………………………….
8. TELEFON KONTAKTOWY……………………………………………………………

...........................................................
data

………..................................................
podpis rodzica ( prawnego opiekuna)

PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z BADANIA PRZYDATNOŚCI
Imię

1. Piosenka

Nazwisko

Rok urodzenia

Klasa

Ocena w skali
1-6

Śpiewanie
Transponowanie

2. Powtarzanie
melodii

Za głosem

3. Poczucie
rytmu

Echo rytmiczne

Za fortepianem

Koordynacja ruchowa

4. Określenie różnic
Który z dźwięków jest wyższy ( cieńszy)?
w wysokości dźwięku
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?)………………………………………………………….
UWAGI:………………………………………………………………………………………

Podpis Komisji:

ZGODA
na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocyjno-marketingowych
Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam/nie wyrażam*
zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego wizerunku w postaci fotografii
cyfrowej, przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. F. Chopina, przy ul. Parkowa 12, 34-400 Nowy
Targ, zwanej dalej Administratorem danych, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnomarketingowej administratora danych za pomocą strony internetowej http://www.psm.nowytarg.pl/ oraz
oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych
osobowych.

……………………………………………………………
Data i podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica / opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. F. Chopina w Nowym Targu, z siedzibą w Nowym Targu przy ulicy Parkowej 12,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, przez
Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. F. Chopina, przy ul. Parkowa 12, 34-400 Nowy Targ,
zwanej dalej Administratorem danych, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnomarketingowej administratora danych za pomocą strony internetowej http://www.psm.nowytarg.pl/,
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.,
3) dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania celów przetwarzania lub do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO,
7) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak bez niego Państwowa Szkoła Muzyczna I i
II st. im. F. Chopina, przy ul. Parkowa 12, 34-400 Nowy Targ, zwana dalej Administratorem danych,
nie będzie mogła publikować zdjęć, w szczególności na stronie internetowej
http://www.psm.nowytarg.pl/, na których występuje wizerunek ucznia.

