Załącznik nr 1
Do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej
……………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

……………………………
……………………………
(adres)
……………………………
Tel. kontaktowy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie
na rok szkolny …………….……/……………………...

Proszę o zapisanie …………………………………………………………………… klasa …………………………….
Na obiady w stołówce szkolnej od dnia/miesiąca ……………………………………..
WAŻNE INFORMACJE
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Opłaty za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych z góry do dnia 25-go każdego
miesiąca za miesiąc następny.
Wpłaty za obiady w pełnej kwocie należy dokonywać u intendenta lub na rachunek bankowy szkoły.
Jeżeli w tych dniach wypada dzień wolny od pracy, termin wydłuża się o kolejny dzień roboczy.
Nr
konta bankowego: 21 8530 0000 0900 0547 2000 0010
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dany m-c
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko oddzielnie.
Zwrot za obiady następuje po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia w szkole (telefonicznie lub
osobiście) u intendenta lub sekretariacie szkoły, najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego
nieobecność. Rodzice płacący przelewem powinni zasięgnąć informacji o wysokości opłaty u intendenta
szkoły.
Kontakt: 63 280 30 41 – sekretariat , intendent@szkola-tuliszkow.pl
Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie u intendenta w terminie co najmniej 3 dni przed
zakończeniem miesiąca poprzedzającego.
W razie niedopełnienia formalności w określonym terminie rodzic będzie ponosił koszt żywienia do
czasu złożenia pisemnej rezygnacji.
Po dokonaniu płatności dziecko/uczeń otrzyma bon obiadowy będący potwierdzeniem uprawnienia do
korzystania ze stołówki szkolnej na dany miesiąc.

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią zmian Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej i
zobowiązuję się do uiszczania opłat za posiłki w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie

OŚWIADCZENIE
Proszę o zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia konta mojego / mojej syna / córki…………………..…
…………………………………………………………………………………….…………………… z tytułu opłaty za dożywianie, na
konto bankowe………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane do przelewu:
……………………………
(imię i nazwisko)

……………………………
(kod pocztowy, adres)
……………………………
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* a przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z
działalnością stołówki szkolnej (*niepotrzebne skreślić)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (RODO), artykułu 13:
Pkt.1
a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie ul. Nortowska
1, 62-740 Tuliszków, TEL: ( 63) 280 30 41
b) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):
inspektor@osdidk.pl;
c) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu: przyjęcia na obiady. Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych
jest: zgoda
d) Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art.6 pkt.1 lit.f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
administratora lub przez stronę trzecią)
e) Odbiorca lub kategoria odbiorców: dane przekazywane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
f) Informacje o zamiarze przekazywania Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane nie są przekazywane
Pkt. 2
a) Dane przechowywane będą przez okres: korzystania ze stołówki
b) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
c) Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
e) Podanie danych jest: warunkiem zawarcia umowy.
Podanie danych: jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości zapisania dziecka na obiady.
f) Pan/i dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem stołówki szkolnej oraz jego zmianami i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.

3. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z ustaloną stawką
i w ustalonym terminie.
4. Nieuregulowanie odpłatności za obiad w danym miesiącu skutkować będzie zawieszeniem ucznia w
korzystaniu z obiadów od pierwszego dnia miesiąca następnego, do czasu uregulowania zaległości.

…..…………………………….…

…….…….………………………

(miejscowość i data)

Podpis rodzica /opiekuna

