Nr kol. Deklaracji ……….. / Wniosku…………….data złożenia…….……………………

Bursa Szkół Artystycznych, 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 20

Deklaracja / Wniosek*
Do Dyrektora bursy w sprawie kontynuowania pobytu / przyjęcia* do bursy na rok szkolny 2019/2020
Dane kandydata (pola w tabelach proszę wypełnić drukowanymi literami)
Nazwisko
Imię
Data urodzenia

Miejsce
urodzenia
Obywatelstwo

Nr PESEL

Kod pocztowy

Aktualny adres zamieszkania
Poczta

Miejscowość

Powiat

Ulica

E-mail kandydata

Nr
Tel. kom.
Klasa

Nazwa Szkoły
Artystycznej
Nazwa szkoły
nieart.

Klasa

Dane rodziców /opiekunów prawnych / kandydata
Ojca

Matki

Nazwisko
Imię
Kod pocztowy
Poczta
Ulica, nr
Tel. Kontakt.
E-mail, jeśli posiada
*Niepotrzebne skreślić.
Uwaga. Deklarację składa osoba uprawniona do kontynuowania pobytu w bursie, Wniosek składa kandydat ubiegający się o przyjęcie
po raz pierwszy (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przyjęcia)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w deklaracji/wniosku oraz załącznikach określonych
w art. 145 i 150 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017, poz. 59 ze zm.) i Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 25 maja 2018r. poz. 33) oraz art. 153 ust. 6 Ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 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), zwanego dalej RODO
…………………………………
Miejscowość, data

……….…...……………..……………………..………………………………………………….....
podpisy rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata

Potwierdzenie Szkoły Artystycznej
Potwierdzam, że w/w kandydat uczęszcza / został zakwalifikowany/przyjęty /* do szkoły, do klasy …………

*Niepotrzebne skreślić

………………………………..…………………………………..…………………………
Pieczęć szkoły, data i podpis uprawnionej osoby

1

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkół Artystycznych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 20, 45-084
Opole, która przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO w związku z
Prawem Oświatowym i ustawą System Informacji Oświatowej.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: inspektorodo@bsa.opole.pl
lub za pośrednictwem danych kontaktowych Bursy;
3) podanie danych osobowych we wniosku i dokumentach potwierdzających spełnianie wymaganych kryteriów
przyjęcia jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji, natomiast dołączenie oświadczeń/dokumentów
potwierdzających spełnianie np. kryteriów ustawowych nie jest wymagane, ale konieczne, aby z tych kryteriów
skorzystać w przypadku ubiegania się o przyjęcie większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc posiada bursa;
4) dane osobowe podane w deklaracji przetwarzane będą w celu aktualizacji danych, w związku z realizacją zadań
opiekuńczo – wychowawczych bursy;
5) odbiorcą danych osobowych może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający usługę na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz organy administracji publicznej uprawnione do
uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) dane osobowe zgromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym kandydat korzysta z bursy, a dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora bursy została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem;
8) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub prawo do usunięcia danych. Wniesienie żądania usunięcia
danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Oświadczam, że zapoznała/e/m się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
……………………………..………
Miejscowość, data

………….……..……………………..………………………………………………….....
podpisy rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata*

*Niepotrzebne skreślić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia bursa

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Kandydat zakwalifikowany/niezakwalifikowany* do przyjęcia.
Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania do przyjęcia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Data i podpis przewodniczącego komisji

Data potwierdzenia zamiaru zamieszkania: ……………………………
.......................…………………………………………
Podpis przyjmującego potwierdzenie

Kandydat złożył wymagane dokumenty i został przyjęty/nieprzyjęty* do bursy.
Uzasadnienie odmowy przyjęcia do bursy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Data i podpis przewodniczącego Komisji
*Niepotrzebne skreślić
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