


I MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIE 
Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU I RYTMIKĄ 

 

1. Organizator wydarzenia: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej 
 

2. Cele i założenia programowe: 

a) zwrócenie uwagi na uczniów o dużych predyspozycjach słuchowych; 
b) zainteresowanie uczniów przedmiotem rytmika i kształcenie słuchu; 
c) motywacja do dalszego kształcenia; 
d) sprawdzenie poziomu nauczania; 
e) integracja środowiska uczniów i nauczycieli; 
f) doskonalenie wiedzy i wymiana doświadczeń. 

 
3. Organizacja wydarzenia: 

I Międzyszkolne Spotkanie z Rytmiką i Kształceniem Słuchu odbędzie się w dniu  
5 czerwca 2019 r.(środa) w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej przy ul. Długoszowskich 
3. W ramach wydarzenia odbędą się: 

a) I Międzyszkolny Konkurs z Kształcenia Słuchu i Rytmiki „Kształcę słuch, rytm już znam, 
podstawy muzyki mam!” skierowany do uczniów klasy III cyklu 6-letniego szkoły muzycznej 
I stopnia, 

b) Warsztaty dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki, 
c) Koncert Interpretacji Ruchowych Muzyki. 

 
 
 
 

PLAN DNIA: 
5 czerwca 2019 r. (środa) 

 
10:00 – 10:45 – zmagania konkursowe – cz. I – Kształcenie Słuchu (s. 11 SMB) 
11:00 – 11:45 – zmagania konkursowe – cz. II – Rytmika i Zagadnienia teoretyczne (s. 11 SMB) 
12:00 – 13:30 – warsztaty dla nauczycieli prowadzone na uczestnikach konkursu (s.11 SMB) 
13:30 – 14:00 – przerwa 
14:00 – 15:30 – warsztaty dla nauczycieli prowadzone na uczestnikach konkursu (s. 11 SMB) 
15:30 – 16:00 – przerwa 
16:00 – 17:00 – Koncert Interpretacji Ruchowych Muzyki (sala widowiskowa „Koronka”) 
ok. 17:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów (sala widowiskowa „Koronka”) 

 

 

 

 

 

 



I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I RYTMIKI 

„Kształcę słuch, rytm już znam, podstawy muzyki mam !” 
 
 

1. Cele konkursu: 

a) zwrócenie uwagi na uczniów o dużych predyspozycjach słuchowych; 
b) zainteresowanie uczniów przedmiotem rytmika i kształcenie słuchu; 
c) motywacja do dalszego kształcenia; 
d) sprawdzenie poziomu nauczania. 
 

2. Organizacja konkursu: 

a) Konkurs organizowany jest dla uczniów klas III cyklu 6-letniego ze szkół muzycznych  
I stopnia regionu Małopolskiego. 

b) Konkurs odbywa się jednoetapowo i ma charakter zamknięty w formie testu (zagadnienia 
obejmujące program nauczania przedmiotów rytmika i kształcenie słuchu w klasach 1-3 
cyklu sześcioletniego). Czas trwania testu 1,5h (z przerwą). 

c) Do konkursu każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczniów. 
 

3. Zagadnienia konkursowe: 

I część – „Kształcę słuch...”: 
a) znajomość interwałów: 1, 2>, 2, 3>, 3, 4, 5, 6>, 6, 7, 7<, 8 (budowa, rozpoznawanie) 
b) znajomość trójdźwięków: +, o, >, < (budowa, rozpoznawanie) 
c) znajomość gam: me, mh, md, mm, D (budowa, rozpoznawanie) oraz triady (do 2 znaków) 
d) łańcuszki melodyczne 
e) dyktando melodyczno-rytmiczne 
f) korekta błędów 
g) transpozycja 

II część – „...rytm już znam...”: 
a) budowa rytmów i grupowanie wartości w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych 
b) przekształcanie taktów 
c) augmentacja (podwójne zwolnienie) i diminucja (podwójna szybkość) 
d) dyktando rytmiczne (w taktach ćwierćnutowych lub ósemkowych) 

III część – „...podstawy muzyki mam!” 
a) elementy dzieła muzycznego (agogika, dynamika, artykulacja) 
b) formy muzyczne 
c) instrumenty muzyczne 
d) zapis graficzny nut i pauz 
 

4. Zgłoszenia: 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres e-mailowy: 
 szkola.muzyczna@bobowa.pl do dnia 21 maja 2019 r. 
 

a) karty zgłoszenia, 

b) potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł od każdego ucznia na numer konta 
Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej 47 87971013 0010 0169 8976 
0001  z dopiskiem „Konkurs z Kształcenia Słuchu i Rytmiki 2019” 

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych od uczniów i nauczycieli 



5. Jury konkursu: 
Przewodniczącego i członków Jury powołuje Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Bobowej. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

 
6. Nagrody: 

 Laureatów wyłoni Jury na podstawie zdobytych punktów w konkursie. Wszyscy uczniowie 
 biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa, a laureaci dyplomy oraz 
 nagrody rzeczowe. 
 
 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 
KSZTAŁCENIA SŁUCHU I RYTMIKI 

 
1. Zgłoszenie udziału 

a) Udział w warsztatach dla nauczycieli jest bezpłatny. 
b) Warunkiem uczestnictwa jest zaznaczenie swojego udziału na karcie zgłoszenia. 
c) Temat warsztatów to: „Metoda skojarzeń i wizualizacji wg Beaty Marii Michniewicz na lekcji 

kształcenia słuchu i rytmiki”. 
d) Prowadzenie warsztatów: mgr Natalia Pawlak (Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie). 
e) Nauczyciele uczestniczący w warsztatach otrzymają zaświadczenie. Warunkiem jego 

otrzymania jest przesłanie i dostarczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematu prowadzonych warsztatów. 

 

 

KONCERT INTERPRETACJI RUCHOWYCH MUZYKI 
pt. „Muzyka w ruchu zaklęta” 

 

1. Zgłoszenie udziału grupy rytmicznej 

a) Zainteresowani udziałem w Koncercie Interpretacji Ruchowych Muzyki wypełniają kartę 
zgłoszenia, w której należy podać: 
- nazwę szkoły i klasę występujących uczniów, 
- przygotowane interpretacje ruchowe z uwzględnieniem kompozytora i tytułów utworów, 
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów, 
- potrzeby techniczne: pianino, odtwarzacz CD i inne. 

b) Próba w miejscu zaplanowanego koncertu tj. w Sali widowiskowej „Koronka” przy 
ul. Rynek w Bobowej, będzie możliwa bezpośrednio przed koncertem w godzinach 
14.30-15.30 

c) Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymają pamiątkowe podziękowanie w formie dyplomu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 przepisów 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 (Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), organizator I Międzyszkolnego Spotkania z Kształceniem Słuchu i Rytmiką 
informują, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej: ul. Długoszowskich 
3, 38-350 Bobowa, tel. (18) 35 11 026, e-mail: szkola.muzyczna@bobowa.pl, a w imieniu placówki działa 
dyrektor szkoły. 
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Marka Białka, z któ-
rym można się skontaktować poprzez adres email: inspektor@cbi24.pl 
3. Wizerunek uczestnika konkursu (ucznia i nauczyciela) będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO – podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w pozostałym zakresie dane osobowe 
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (zadanie realizowane w interesie publicznym)  
w celu realizacji wydarzenia (w tym konkursu) oraz udokumentowania jego przebiegu oraz promocji 
konkursu i osiągnięć jego uczestników. 
4. Odbiorcą danych osobowych uczestników wydarzenia (w tym konkursu) mogą być: osoby odwiedza-
jące stronę internetową Administratora, a także strony instytucji i mediów, z którymi Administrator 
współpracuje w związku z realizacją i promocją wydarzenia; media i odbiorcy mediów tj. prasa, radio  
i TV; organizatorzy i uczestnicy imprez będących częścią wydarzenia; odbiorcy upoważnieni na mocy 
przepisów prawa. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane 
do ogłoszenia wyników tj. do 5 czerwca 2019 r., a następnie przez okres wynikający z obowiązujących 
Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji do końca roku szkolnego  
tj. 21.06.2019r. ( zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) lub do wycofania zgody zaintereso-
wanych bądź zgłoszenia sprzeciwu. 
6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje zainteresowanym: 
• prawo dostępu do swoich danych, 
• prawo do sprostowania swoich danych, 
• prawo do usunięcia swoich danych, 
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
• prawo do przenoszenia swoich danych, (jeżeli zgodne z: art. 20 RODO) 
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lud dziecka odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przy-
sługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. Cofnięcie zgody następuje poprzez zgłoszenie się osoby zainteresowanej do sekretariatu szkoły 
i wypełnienie formularza o cofnięciu zgody. 
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa. 
9. Dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
11. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestników wy-
darzenia (ucznia i nauczyciela) jest dobrowolne. 

 
Za organizację wydarzenia i jego przebieg odpowiadają: 

 
Natalia Pawlak tel. 880 701 185, e-mail: trzeciak.natalia@o2.pl 
Katarzyna Pater tel. 512 488 546, e-mail: katarzyn.pater@gmail.com 

 
do organizatorek można kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu, warsztatów oraz koncertu. 

mailto:szkola.muzyczna@bobowa.pl
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I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I RYTMIKI 

„Kształcę słuch, rytm już znam, podstawy muzyki mam !” 

DLA UCZNIÓW KLASY III c.6 SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA 

5 czerwca 2019r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
 
Nazwa szkoły: 
 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 

Imię i nazwisko uczestników, imię i nazwisko nauczyciela: 
 

 
1. ....................................................................................................................................................... 

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

2. ....................................................................................................................................................... 
 
     ….................................................................................................................................................... 
 
 

3. …................................................................................................................................................... 
 
     …................................................................................................................................................... 
 
 

4. …................................................................................................................................................... 
 
     …................................................................................................................................................... 
 
 
 
* UDZIAŁ NAUCZYCIELA(NAUCZYCIELI) W WARSZTATACH:   TAK  /  NIE 
 
     …................................................................................................................................................... 
     …................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
…............................., dn. ….................................  ….................................................................... 
            podpis dyrektora szkoły 



I MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIE 
Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU i RYTMIKĄ 

Koncert Interpretacji Ruchowych Muzyki 
pt. „Muzyka w ruchu zaklęta” 

 
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU RYTMICZNEGO 

 
Nazwa Szkoły : 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
Klasa : 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
Program : 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
Czas trwania : 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
Nauczyciel : 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
Uwagi, zapotrzebowania na sprzęt : 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
…........................................................................................................................................................ 
 
 
 
…............................., dn. ….................................   ….................................................................... 
            podpis dyrektora szkoły 



OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK 

 
Działając jako rodzic/opiekun prawny* dziecka/ucznia*  

 

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

(imię i nazwisko dziecka/ucznia, klasa, szkoła) 

1. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w wydarzeniu kulturalno-
artystycznym organizowanym przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Bobowej tj. I Międzyszkolnym 
Spotkaniu z Kształceniem Słuchu i Rytmiką oraz I Międzyszkolnym Konkursie z Kształcenia Słuchu  
i Rytmiki, które odbędą się w dniu 5 czerwca 2019 r. w siedzibie szkoły w Bobowej. 

zgodnie z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem 
RODO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oświadczam, że:  

2. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 
organizacji, przebiegu i promowania wydarzenia kulturalno-artystycznego organizowanego przez Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Bobowej tj. I Międzyszkolnego Spotkania z Kształceniem Słuchu i Rytmiką oraz  
I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu i Rytmiki, które odbędą się w dniu 5 czerwca 2019 r.  
w siedzibie szkoły w Bobowej. 

3. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na  nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1191), a także rejestrowanie wizerunku mojego dziecka (filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe) podczas 
organizowanego wydarzenia oraz wykorzystanie w/w materiałów do promocji Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Bobowej poprzez stronę internetową Szkoły, a także w gablotach i tablicach ściennych.  

4. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na publikowanie informacji o wynikach I Międzyszkolnego 
Konkursu z Kształcenia Słuchu i Rytmiki.  

 

 

…………………………., dn.  …………………….. 
(miejscowość / data) 

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

                   podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am* się z poniższymi informacjami: 

 

1. Administratorem danych osobowych dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych* jest Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Bobowej: ul. Długoszowskich 3, 38-350 Bobowa, tel. (18) 35 11 026, e-mail: 
szkola.muzyczna@bobowa.pl, a w imieniu placówki działa dyrektor szkoły. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Marka Białka, z którym 
może się Pan /Pani skontaktować poprzez adres email: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji I Międzyszkolnego Spotkania z Kształceniem 
Słuchu i Rytmiką oraz I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu i Rytmiki (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów. 
5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu:  
• prawo dostępu do swoich danych lub dziecka,  
• prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, 
• prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka,  
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka,  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka,  
• prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka (jeżeli zgodne z: art. 20 RODO).  

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lud dziecka odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody następuje poprzez zgłoszenie się osoby zainteresowanej do 
sekretariatu szkoły i wypełnienie formularza o cofnięciu zgody. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

                                                                                                                                                  

 

…………………………., dn.  …………………….. 
(miejscowość / data) 

 

..………………………………………….………………. 

            (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

..………………………………………….………………. 

      (czytelny podpis nauczyciela przygotowującego ucznia) 

 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:szkola.muzyczna@bobowa.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK 
 
 
Zgodnie z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem 
RODO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  oświadczam, że:  
 
1. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na drukach 

związanych z organizacją wydarzenia kulturalno-artystycznego organizowanego przez Szkołę Muzyczną 
I stopnia w Bobowej tj. I Międzyszkolnego Spotkania z Kształceniem Słuchu i Rytmiką oraz  
I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu i Rytmiki, które odbędą się w dniu 5 czerwca 2019 r. 
w siedzibie szkoły w Bobowej. 

 
2. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji, 

przebiegu i promowania wydarzenia kulturalno-artystycznego organizowanego przez Szkołę Muzyczną  
I stopnia w Bobowej tj. I Międzyszkolnego Spotkania z Kształceniem Słuchu i Rytmiką oraz  
I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu i Rytmiki, które odbędą się w dniu 5 czerwca 2019 r. 
w siedzibie szkoły w Bobowej. 

 
3. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych ujawniających mój 

wizerunek w celu i zakresie niezbędnym do publikacji poprzez Szkołę Muzyczną I stopnia w Bobowej, 
w tym imienia i nazwisk oraz publikowanie informacji uczestnikach wydarzenia, a także rejestrowanie 
mojego wizerunku (filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe) podczas organizowanego wydarzenia oraz 
wykorzystanie w/w materiałów do promocji Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej poprzez stronę 
internetową Szkoły, a także w gablotach i tablicach ściennych.  

   
4. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 

81 ust. 1 prawa autorskiego. 
 
 
 
…………………………., dn.  …………………….. 
(miejscowość / data) 

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

                   podpis nauczyciela 
 
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am* się z poniższymi informacjami: 
 
1. Administratorem danych osobowych dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych* jest Szkoła 

Muzyczna I stopnia w Bobowej: ul. Długoszowskich 3, 38-350 Bobowa, tel. (18) 35 11 026, e-mail: 
szkola.muzyczna@bobowa.pl, a w imieniu placówki działa dyrektor szkoły. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Marka Białka, z którym 
może się Pan /Pani skontaktować poprzez adres email: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji I Międzyszkolnego Spotkania z Kształceniem 
Słuchu i Rytmiką oraz I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu i Rytmiki (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów. 
5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu:  
• prawo dostępu do swoich danych, 
• prawo do sprostowania swoich danych, 
• prawo do usunięcia swoich danych,  
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,  
• prawo do przenoszenia swoich danych (jeżeli zgodne z: art. 20 RODO). 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
Cofnięcie zgody następuje poprzez zgłoszenie się osoby zainteresowanej do sekretariatu szkoły  
i wypełnienie formularza o cofnięciu zgody. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa. 

8. Dane osobowe Pani/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

                                                                                                                                                  
 

…………………………., dn.  …………………….. 
(miejscowość / data) 

 
 

..………………………………………….………………. 
        (czytelny podpis nauczyciela) 
 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:szkola.muzyczna@bobowa.pl

