Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy
Pisanica 65 19 – 314 Kalinowo
tel./fax (87)6298392
www.zspisanica.netstrefa.eu, e – mail: zspisanica@interia.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA POSIŁKI WYDAWANE W STOŁÓWCE
w roku szkolnym 20…/20..
Proszę o przyjęcie mojego dziecka na posiłki obiadowe od dnia……………………….
Kartę należy złożyć do intendentki p. Doroty Kulbackiej w nieprzekraczającym terminie od
16 sierpnia do 30 sierpnia 20.. obowiązującą w roku szkolnym 20…/20...
I. Dane dziecka i rodziny
1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka, klasa…………………………………………………………
2. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów…………………………………………………………..
3. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów………………………………………………………
II. Zasady korzystania z obiadów
1. Wpłatę za dany miesiąc należy dokonać z wyprzedzeniem, na konto żywieniowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy: 48 9331 0004 0020 0235 7786 0002 t.j. do 20 poprzedzającego go miesiąca, za wyjątkiem września oraz stycznia.
Za wrzesień wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września, za styczeń do
10 stycznia każdego roku.
Przed dokonaniem wpłaty na konto należy skontaktować się z intendentką, aby sprawdzić kwotę
odpisu oraz kwotę jaką trzeba przekazać na konto.
Nie należy samodzielnie dokonywać odpisów. Nie należy zaokrąglać wpłat.
2. W razie nieobecności dziecka można dokonać odpisu zgłaszając osobiście lub telefonicznie do
intendentki ewentualnie w sekretariacie szkoły dzień wcześniej do godz.9:00.
3. Złożenie niniejszej deklaracji jest wpisaniem dziecka na listę uczniów żywionych w roku
szkolnym 20…../…….
4. Zobowiązuje się rodziców do opłacania zaległych należności w przypadku, gdy nie zgłoszono
wcześniej odpisów i rezygnacji z posiłków.
5. Rezygnację z obiadów należy zgłosić na piśmie do ostatniego dnia opłaconego miesiąca.
6. W przypadku zaległości w opłatach za obiady dziecko od nowego miesiąca nie będzie mogło
korzystać z posiłków do momentu uregulowania zaległości.

7. Zobowiązuje się do regularnego uiszczania należnej opłaty z tytułu żywienia dziecka oraz
przestrzegania obowiązującego regulaminu.
III. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) :
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pisanicy.
Kontakt z IOD w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy możliwy jest pod numerem telefonu
87 6298392 oraz poprzez kontakt mailowy pod adresem zspisanica@interia.pl.
Dane osobowe rodzica i ucznia w postaci Karty zgłoszenia ucznia na posiłki wydawane w stołówce .
Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych i są udostępniane tylko do
wglądu dla pracodawcy w celu przyznania prawa do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.
Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy jednak, że nie podanie danych osobowych w postaci Karty
zgłoszenia ucznia na posiłki wydawane w stołówce będzie skutkowało pominięciem Pana/Pani dziecka
jako beneficjenta do korzystania z obiadów.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w. w. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator

Pisanica, dnia……………………….

……………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

