
                                 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA NA OBIADY 

DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W CZĘSTOCHOWIE 

 

                                                        NA ROK SZKOLNY 2019/2020            

                               

 

           Nazwisko i imię ucznia  ......................................................................................... 

           kl. ............................... 
           Telefon kontaktowy rodzica  (opiekuna) 

           ................................................................................................................................. 

            
           Informacje o dziecku ważne ze względu na żywienie – alergie pokarmowe                  

           ............................................................................................................................. .... 

           ……………………………………………………………………………………. 
 

           ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ  do regularnego uiszczania miesięcznej opłaty z tytułu 

           kosztów żywienia dziecka zgodnie z ustaloną stawką tj. 3,00 zł za jeden obiad 

           przelewem na konto bankowe szkoły.  
 

           Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać do 28 dnia każdego miesiąca 

           poprzedzającego miesiąc w którym dziecko będzie korzystało z posiłku. 

 

           Wyjątkiem jest miesiąc styczeń, kiedy to wpłaty dokonuje się w dniach 

           od 01 do 04 stycznia. 

 

          BRAK WPŁATY ZA OBIADY W TERMINIE POZBAWIA MOŻLIWOŚCI     
           WYDANIA KARNETU DO STOŁOWANIA SIĘ W SZKOLNEJ STOŁÓWCE.   

                                  
           Odwołanie posiłku (choroba, wizyta u lekarza) w danym dni/u/ach/ musi być zgłoszone do                     

           do godz. 8.00  tel. 34/362 86 33 
            

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
……………………………………………………………….……………………………. ,  

                                                                                    (imię nazwisko ucznia) 

oraz numer klasy, informacja o dniach żywienia, dane kontaktowe rodziców lub 

opiekunów, alergie pokarmowe jak również kwoty wpłat i numer konta bankowego , 

którego jestem właścicielem w celu organizacji żywienia dziecka/ucznia 

     w stołówce prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 13,  

ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-łam) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

                                                   

                                                                                         

…………………………………………………………….. 
                        data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



                                 
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/ informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13, ul . Wręczycka 111/115 

w Częstochowie, tel.: 34 362-86-33, e-mail: sp13@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl  lub  

nr  tel. 34 362 51 05 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji żywienia dziecka 

w szkole zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

5. Dane osobowe będą przekazywane  wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości korzystania przez ucznia z obiadów w stołówce szkolnej. 

 

 

 

 

(Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatowej) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do sekretariatu szkoły                                                                    

do dnia 23 sierpnia 2019 r 


