Załącznik nr 1 do Regulaminu Stołówki
Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim

Proszę o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko) ..................................................................................................................................
ucznia klasy ............................. na obiady do stołówki szkolnej od dnia ..................................................................................
Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką:
Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................................................................
Tel. kontaktowy: ....................................................................................................................................................................................................

Zobowiązuję się do przestrzegania poniższych zasad związanych
z funkcjonowaniem stołówki szkolnej
1. Wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na nr rachunku:

35 8046 0002 2001 0001 1492 0002
W tytule wpłaty należy wpisać:
• imię i nazwisko dziecka,
• klasę
• nazwę miesiąca, za który dokonywana jest opłata.
2. Wpłata może być dokonana wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu wysokości opłaty z:
• Intendentem - stołówka Sitkowskiego, tel. 660 270 173
• sekretarzem szkoły – stołówka Chmielowskiego tel. 83 352 04 31.
3. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić już od pierwszego dnia zwolnienia do godz.
8:30. Na tej podstawie będą dokonane odliczenia od opłaty za obiady w następnym miesiącu.
Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po powrocie dziecka do szkoły.
4. Nieobecność dziecka należy zgłosić osobiście lub telefonicznie
• stołówka przy ul. Sitkowskiego 3 - tel. 83 352 71 31,
• stołówka przy ul. Chmielowskiego 5 - tel. 83 352 04 31.
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki.
W przypadku nieterminowego dokonania wpłaty od następnego dnia po terminie, dziecko
zostanie wypisane z obiadów.
6. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo złożenia rezygnacji z obiadów dowolnego dnia
miesiąca. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

……………………………………
data

……………………………………………
podpisy rodziców/opiekunów

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka
w celach związanych z przyjęciem do stołówki szkolnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń
Podlaski, tel. 833527131 e-mail radzsp2@poczta.onet.pl. Dane Inspektora ochrony danych: Anna Wziątek, email:
sp2radzyn_kadry@onet.pl.

b) przekazane dane osobowe i informacje o dziecku będą służyły tylko i wyłącznie do potrzeb wynikających
z pracy stołówki szkolnej i nie będą udostępniane stronie trzeciej,
c) mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych przetwarzanych przez w/w podmiot, prawo do ich
sprostowania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia,
d) mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
f) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego
przetwarzania,
g) Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający
moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej,
h) mam prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………
data

……………………………………………
podpisy rodziców/opiekunów

