KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOSICACH

DANE DZIECKA:
Imię…………………………..

Nazwisko…………………………………………..............

Klasa…………………………
Posiłki spożywane będą od dnia . ………………………………………..
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię……………………………

Nazwisko…………………………………………………….

Telefon ……………………….

Adres………………………………………………………………..

1. Opłatę za wyżywienie należy wnosić do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc.
2. W przypadku zadłużenia przekraczającego 2 miesiące dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów do czasu
uregulowania zaległości.
3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole lub całkowitej rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić do intendentki
lub w sekretariacie szkoły przynajmniej 4 dni wcześniej.
4. Odwołanie jednorazowe/czasowe obiadów (np. w związku z chorobą dziecka) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście u
intendentki bądź w sekretariacie szkoły nieprzekraczalnie do godz. 8.00 w dniu nieobecności dziecka.
5. Rezygnację stałą z obiadów należy zgłaszać u intendentki w formie pisemnej.
6. W przypadku braku informacji o rezygnacji lub odwołaniu obiadów –będą za nie pobierane należne opłaty.
7. Odpisy za niewykorzystane obiady będą uwzględniane w kolejnym okresie rozliczeniowym wyłącznie po wcześniejszym
zgłoszeniu nieobecności dziecka.
8.W związku z sytuacją epidemiologiczną zaleca się dokonywania opłat przelewem na nr rachunku:
93 8038 0007 0000 0169 2000 0010
Adresat/ odbiorca: MIASTO I GMINA ŁOSICE, 08-200 ŁOSICE, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 6
W tytule przelewu należy koniecznie umieścić następujące dane:
* imię i nazwisko dziecka
* klasa
* „obiady”
* miesiąc i rok za który płacimy
9. Wszelkie odliczenia wynikające ze zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka na obiadach należy uzgodnić z panią
intendentką. Nie należy dokonywać samodzielnych odliczeń.
10. Informacja dotycząca wysokości opłat w danym miesiącu będzie podawana na stronie internetowej szkoły i na profilu
Rady Rodziców.

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO:
Oświadczam, że znane mi są wszystkie postanowienia regulaminu stołówki szkolnej zarówno dotyczące
płatności za obiady jak i te wynikające z aktów prawnych opublikowanych w związku pandemią COVID-19
obowiązujących w placówkach oświatowych od 1 września 2020r.
.

.
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach (adres e-mail:
sekretariat@sp2losice.pl; nr tel.: 83/357-37-67) - reprezentowana przez Dyrektora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do
danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo
UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na
zlecenie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres
niezbędny do korzystania przez dziecko z obiadów na stołówce szkolnej. Dane osobowe będą przetwarzane do
czasu wycofania zgłoszenia dziecka do spożywania obiadów w stołówce szkolnej.
7. Dane osobowe zostały przekazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
8. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko dziecka, klasa, imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego, adres zamieszkania, nr telefonu rodziców bądź opiekunów prawnych.
9. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- wniesienia sprzeciwu;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.
10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego…………………………………...

