Załącznik nr 6
Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji
w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych
(art. 20c ust. 2 i art. 20g ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
we właściwej rubryce przy każdym z 5 kryteriów należy wstawić znak X

1.

2.

3.

kryterium

dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność
kandydata

Niepełnosprawność
dziecka kandydata

Tak

Nie

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,
poz. 721 z późn. zm.)
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,
poz. 721 z późn. zm.)

4.

Niepełnosprawność
innej osoby bliskiej, nad
którą kandydat sprawuje
opiekę

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,
poz. 721 z późn. zm.)

5.

Samotne
wychowywanie dziecka
przez kandydata

prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem

UWAGA!: dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od pkt. 2 do 5 mogą być składane także w postaci kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata.

……………………………………………….
(podpis)

…………………………………………………
(miejscowość, data)

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) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych jest
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1, z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 22 c-d
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z przepisami właściwymi dla prawa oświatowego,
w tym m. in. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą przez czas przewidziany właściwymi przepisami prawnymi
4) każdy uczeń, rodzic/opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgodnie z właściwymi przepisami
5) uczeń, rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże wymagane ze względu na właściwe przepisy prawa ( obowiązek
ustawy - podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej - brak udzielenia zgody może
stanowić podstawę do odmowy wszczęcia postępowania rekrutacyjnego )
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- sekretariat@miodowa.edu.pl
8) informacje wskazane w zakresie polityki prywatności na stronie internetowej ZPSM : www.miodowa.edu.pl

Podstawa prawna, w tym przepisy RODO:
USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
ROZPORZĄDZENIE 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
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu do celów rekrutacji zgodnie
ze wskazaną powyżej podstawą prawną.

…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………...
(podpis)

