.data złożenia…….……………………

Do dyrektora Bursy Szkół Artystycznych, 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 20

Wniosek
w sprawie przyjęcia do bursy w trakcie roku szkolnego 2020/2021
Dane kandydata (pola w tabelach proszę wypełnić drukowanymi literami)
Nazwisko
Imię
Data urodzenia

Miejsce
urodzenia
Obywatelstwo

Nr PESEL
Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Powiat
Ulica

E-mail kandydata

Nr
Tel. kom.

Nazwa Szkoły Artyst.

Klasa

Nazwa szkoły nieart.

Klasa

Dane rodziców /opiekunów prawnych / kandydata
Ojca

Matki

Nazwisko
Imię
Kod pocztowy
Poczta
Ulica, nr
Tel. Kontakt.
E-mail, jeśli posiada

Oświadczenia
1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.233 §1 Kodeksu Karnego).
2. Oświadczam, że zapoznała/em się z Regulaminem Mieszkańców Bursy.
3. Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.
1 i 2 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.
…………………………………
Miejscowość, data

……….…...……………..……………………..………………………………………………….....
podpisy rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata
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Oświadczam, że spełniam następujące kryteria przyjęcia do bursy*
we właściwej rubryce należy wstawić znak X

Kryteria określone przez organ prowadzący

Tak

Uczęszczanie lub przyjęcie kandydata do publicznej szkoły artystycznej (potwierdzenie w formie
zaświadczenia szkoły)
Większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której
uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami
komunikacji zbiorowej (potwierdzenie w formie oświadczenia)
Nieukończenie przez kandydata 17 roku życia (potwierdzenie nie jest wymagane)
Ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w której
kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata ( potwierdzenie w formie oświadczenia)
Szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, uzasadniające
objęcie kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na dobro dziecka (opinia wydana
przez psychologa lub pedagoga albo zaświadczenia wydane przez uprawniony do tego organ)
Nieprzekroczenie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 145 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (potwierdzenie w formie oświadczenia)

Kryteria ustawowe (kandydat niepełnoletni)

Tak

Wielodzietność rodziny kandydata (potwierdzenie w formie oświadczenia)
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (potwierdzenie w formie oświadczenia)
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (kopia dokumentu)
Niepełnosprawność kandydata (potwierdzenie- kopia orzeczenia)
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (potwierdzenie- kopia orzeczenia)
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (potwierdzenie- kopia orzeczenia)
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (potwierdzenie- kopia orzeczenia)

Kryteria ustawowe (kandydat pełnoletni)

Tak

Wielodzietność rodziny kandydata (potwierdzenie w formie oświadczenia)
Niepełnosprawność kandydata (potwierdzenie- kopia orzeczenia)
Niepełnosprawność dziecka kandydata (potwierdzenie- kopia orzeczenia)
Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę(kopia orzeczenia)
Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (potwierdzenie w formie oświadczenia)
*W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających zaznaczone kryteria, komisja rekrutacyjna nie bierze
ich pod uwagę.
…………………………………………
Miejscowość, data

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

Potwierdzenie szkoły artystycznej
Potwierdzam, że uczeń ……………………………………………………… uczęszcza do szkoły w roku szkolonym 2020/ 21

…………………………………………………………………
pieczęć i podpis uprawnionej osoby
Decyzja dyrektora o przyjęciu do bursy w trakcie roku szkolnego: TAK/NIE*
Data przyjęcia: …………………………..
…………………………………………………………………
Data i podpis dyrektora
*Niepotrzebne skreślić
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bursa Szkół Artystycznych w Opolu,

ul. Strzelców Bytomskich 20, 45-084 Opole, tel: +48 77 453 71 67, adres e-mail: bsa@bsa.opole.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej : inspektor@kancelaria-odo.pl lub za

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

pośrednictwem danych kontaktowych Bursy. Należy pamiętać, iż dane te służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji
dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie Bursy, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach
ani wynikach rekrutacji;
dane osobowe kandydatów, oraz dane rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku m.in. z ustawą - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w
sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków
rewalidacyjno–wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017r. poz. 1606), oraz Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dn. 25.05.2018r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół
artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 25 maja
2018r. poz. 33) oraz art. 6 ust. 1 lit. e, i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku danych szczególnie chronionych – danych
wrażliwych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)
odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający
usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej
uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, przy czym dane osobowe kandydatów zgromadzone
w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
do końca okresu, w którym kandydat korzysta z Bursy, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Bursie, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Bursy
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;
pełnoletniemu kandydatowi albo w przypadku niepełnoletniego kandydata rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje
prawo dostępu do danych osobowych kandydata, 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. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18
RODO.
w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o uzyskaną zgodę zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, występuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody uniemożliwi uwzględnienie zakresu tych danych w procesie rekrutacji,
lub też może utrudnić, a nawet uniemożliwić przyjęcie kandydata do Bursy .
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznego zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, Oznacza to, że decyzje dotyczące przyjęcia do Bursy nie zapadają automatycznie
oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
Pełnoletnim kandydatom, a w przypadku kandydata niepełnoletniego rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),
podanie danych zawartych we wniosku rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Bursy lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu
na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3; Oznacza to, że
podanie danych zawartych w podaniu jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do Bursy, natomiast podanie
danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa
w rekrutacji, nie jest wymagane ale jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

…………………………………
Miejscowość, data

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

*) niepotrzebne skreślić
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