Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej Publicznej Sportowej Szkoły
Podstawowej nr 5 w Krapkowicach w roku szkolnym………………………..
Imię i nazwisko ucznia ………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica …………………………………….

Klasa …………
tel. kontaktowy……………………..
e-mail:……………………..

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:
1)

Cena obiadu wynosi 3,50 zł

2)

Wpłata za obiady (w kwocie 3,50 zł x ilość dni w miesiącu, w których stołówka wydaje obiady
uczniom) dokonywana jest w terminie do 15-go dnia każdego następnego miesiąca (tzn. za miesiąc
wrzesień płacimy dopiero w październiku itd.) na wskazane konto bankowe. Kwota do zapłaty zostanie
przekazana przez wychowawcę świetlicy 4-tego dnia każdego miesiąca.

3)

Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej a) we wszystkie dni, b) w wybrane dni (podać

4)

które) .............................................................................. (zaznaczyć właściwe).
Nieobecności dziecka na obiadach należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za
kolejny miesiąc.
Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane.

5)

6)

Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie
listy sporządzonej przez nauczyciela/organizatora wycieczki (wyjścia).
W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie do sekretariatu szkoły
lub wychowawcy świetlicy do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.
Deklaracja
Zobowiązuję się do dokonywania wpłat za obiady w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
.................................
Miejscowość, data

............................
podpis rodzica/opiekuna

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018, poz. 1000 z dnia 24 maja 2018)informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą w Krapkowicach ul. os. XXX lecia 24, tel. (77) 407 80 85,
email: pssp5@krapkowice.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej z siedzibą w Krapkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. (77) 407
80 85 lub adresem email:a.prawo@interia.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie –Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe
Archiwum w Opolu.
5. Posiada Pani/Pan/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcialub ograniczenia
przetwarzania.
6. Rodzicom/ opiekunom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w

