KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
na rok szkolny 2021/2022
Zgłaszam:
……………………………………………………………………………………………..……………..…………………………..…....
(imię i nazwisko, klasa)
na obiady w stołówce szkolnej od miesiąca…………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna …………………………………………………….……………………………
Zapoznałem się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności.
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie
z obowiązującą stawką i w ustalonym terminie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
w sprawach związanych z kwalifikacją dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2021/2022
1. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/prawnego
opiekuna w sekretariacie szkoły/ stołówce szkolnej (Karta Zgłoszenia).
2. Zapisy na obiady na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są do 07.09.2021 r.
3. Zapisy lub rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego następują z dniem 1-go każdego miesiąca
po pisemnym zgłoszeniu co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Obiady wydawane są w godzinach: 11:30 – 14:00.
5. Wysokość miesięcznej opłaty oraz jadłospis jest podawany na tablicach informacyjnych oraz na
stronie szkoły w zakładce „Stołówka szkolna”.
6. Odpłatności za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 10 –tego dnia każdego miesiąca w
formie przelewu bankowego na konto: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Skierniewicach ul. Tetmajera 7 ,
96-100 Skierniewice, Bank PKO BP o/ Sk-ce Nr konta: 78 1020 3352 0000 1302 0193 3878.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłaty
7. Od nieterminowych wpłat za wyżywienie naliczane będą ustawowe odsetki.
8. Niedotrzymanie terminu zapłaty w danym miesiącu będzie powodem do skreślenia z listy
stołujących się w następnym miesiącu.
9. W razie nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić rezygnację z obiadu najpóźniej do godziny
9:00 w danym dniu w sekretariacie szkoły – osobiście lub telefonicznie: 46 833 81 91/46 833 72 52
11. Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu
nieobecności dziecka na obiedzie.

………………………………………………………………
data podpis rodzica/prawnego opiekuna

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ.
Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7
2. Podane wyżej dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowego funkcjonowania stołówki
szkolnej
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem
4. Podane wyżej dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do
organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych
5. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do
realizacji celu przetwarzania- do 31.07.2022r.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu
prawidłowej ewidencji stołowników
8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez Administratora, w tym profilowaniu

………………………………………………………………
data podpis rodzica/prawnego opiekuna

