Deklaracja dotycząca warunków korzystania ze stołówki szkolnej
Oświadczam, że moje dziecko …................................................................................... , kl...............
imię i nazwisko ucznia
będzie spożywało obiady w stołówce szkolnej:
1) w terminie od dnia.........................................do dnia....................................................
2) przez cały rok szkolny
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SP 65 w Katowicach Nr 1 /2020/ 2021 dot.
warunków korzystania ze stołówki szkolnej miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać
(z wyprzedzeniem) do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie
korzystać z posiłków. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja
z dalszego korzystania ze stołówki szkolnej.
Ewentualne informacje od intendenta dotyczące obiadów proszę przekazywać na mój adres e-mail
….........................................................................................................................................................
adres e-mail

Wykazane kwoty nadpłat lub zwroty proszę przekazywać na konto bankowe o numerze

…..........................................................................................................................................................
imię i nazwisko właściciela konta i numer

Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności ciągłej trwającej
minimum 3 kolejne dni robocze i tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka osobiście lub
mailowo w pierwszym lub najpóźniej drugim dniu nieobecności dziecka. Kwoty zwrotów za nieobecności,
a także nadpłat rodzice odliczają od kosztów obiadów w kolejnym miesiącu lub zwracane są na
zadeklarowane rachunki bankowe wpłacających.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwanej dalej RODO)
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka informuje, że:
 Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka,ul. Kukułek 2a, 40-533 Katowice, zwanym dalej Szkołą
Podstawową nr 65 ; tel. 32 251 23 01, e-mail: sp65katowice@o2.pl;
 Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Agata Krystek-Jadwiżuk (kontakt do inspektora: tel. 32 6061323, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl)
 Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki Szkoły Podstawowej nr 65 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 65;
 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;
 Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
 Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

……………………..............
(miejscowość, data,)

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

