
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej  
Klasy I - III 

    

   

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna: …………………….…………………………………………………..    
    
Adres zamieszkania: ………………………………….……………………………………………………..    
    
Oświadczam, iż syn/córka …….…………………………………………………  kl. ………...…………..   
                   (imię i nazwisko dziecka)    

   

będzie korzystał/a z obiadów w stołówce w dniach:   

   

cały tydzień   poniedziałek   wtorek   środa   czwartek   piątek   

                  

prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki „X”     

Koszt jednego dwudaniowego obiadu wynosi 5,20 zł.  

Płatność za obiady dokonywana będzie gotówką w sekretariacie szkoły, w budynku przy ul. Długiej 175 

(Górna Polanka). Szczegółowe informacje dotyczące płatności podawane będą na bieżąco poprzez dziennik 

elektroniczny. Z uwagi na fakt, że obiady przygotowywać będzie zewnętrzna firma cateringowa, nie 

dokonanie wpłaty w terminie skutkować będzie wykreśleniem dziecka z obiadu od dnia następnego.     

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać wyłącznie telefonicznie w sekretariacie szkoły (pod 

numerem tel. 33 8488 398) do godz. 8.15. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po 

terminie.   

W razie zbyt dużej liczby chętnych dzieci na obiady przeprowadzona zostanie rekrutacja  zgłoszeń.     

 Regulamin korzystania ze stołówki dostępny jest w Szkole Podstawowej i na stronie:   

www.sp.polanka-wielka.pl    

Deklarację korzystania z obiadów należy dostarczyć wychowawcy klasy do  dnia  02.09.2020r.     

   

   

 ……………………………….…………..     
(data i podpis rodzica)   

   

 

 

Strona 1 z 2   



Kryteria rekrutacji zgłoszeń     

1. Uczniowie korzystający z programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania,     

2. Uczeń korzysta z obiadów cały tydzień,   

3. Samotny rodzic (opiekun prawny),   

4. Oboje rodzice ucznia pracują zawodowo,   

5. Terminowe opłaty za obiady.   

                             Komisja rekrutacyjna   

   

   

   

   

   
KLAUZULA INFORMACYJNA   

   

Informujemy, że dane pozyskiwane powyżej są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i prawidłowego 
funkcjonowania stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:    

   
1) Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Dyrektor Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej. Może Pan/Pani kontaktować się z nim   w następujący 
sposób: listownie na adres siedziby: Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej, ul. Długa 14, e-mailowo: 
sekretariat@naszaedukacja.eu, telefonicznie 33 84 88 390.   

2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować    
w sprawach ochrony danych osobowych przez adres e-mail: dariusz.auguscik@saxoconsulting.com.   

3) Wskazane powyżej w deklaracji korzystania z obiadów dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka przetwarzane będą 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO, w celu rekrutacji do stołówki szkolnej i jej prawidłowego 
funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021r.   

4) Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa, następnie zostaną usunięte w sposób zapewniający należytą ich ochronę.    

5) Informujemy Pana/Panią o prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych i informacji  
o danych osobowych swoich i dziecka, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
do przenoszenia danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.   

6) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody informujemy więc, że ma Pan/Pani prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie.   

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych swoich oraz dziecka narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże w przypadku, gdy nie poda Pan/Pani 
nam wskazanych powyżej danych osobowych, bądź nie wyrazi Pan/Pani zgody na ich przetwarzanie we 
wskazanym powyżej celu Pana/Pani dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w rekrutacji do korzystania   
z stołówki szkolnej na rok szkolny 2020/2021r.   

9) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.    
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