
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY 

na rok szkolny 2022/2023  od ……………………………… 

 

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………..………Klasa……....... 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Szkolna 4,  

                                                                          26-420 Nowe Miasto nad Pilicą  

2.    Adres zamieszkania 

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

3.    Dane rodziców /prawnych opiekunów 

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

4.    Telefon  kontaktowy……………………………………………………………………………........ 

 

Zapoznałem się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności. 
 Zobowiązuję   się   do   regularnego   uiszczania   opłaty  z  tytułu   kosztów  żywienia   dziecka   
zgodnie  z obowiązującą stawką i w ustalonym terminie.  

W związku ze zgłoszeniem na obiady wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* 

danych osobowych w celu możliwości korzystania z obiadów. Informuję, że zostałam/em 

poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, 

poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………… 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

1. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej po złożeniu u intendenta karty zgłoszenia. 

2. Zapisy na obiady na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są od 16.08. do 02.09.2022 r. 

3. Zapisy lub rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego następują z dniem 1-go każdego miesiąca 

po pisemnym zgłoszeniu z co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Obiady wydawane są w godzinach: 11:15 – 13:30. 

5. Wysokość miesięcznej opłaty oraz jadłospis jest podawany na tablicach informacyjnych oraz na 

stronie szkoły w zakładce „Intendent” i „Jadłospis”. 

6. Odpłatności za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 10–tego dnia każdego miesiąca u 

intendenta lub wpłacając na konto: 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

ul. SZKOLNA 4 

26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

43 9291 0001 0026 0013 2000 0010  

7. Od nieterminowych wpłat za wyżywienie naliczane będą ustawowe odsetki. 

8. Nieprzestrzeganie terminu zapłaty jest powodem do skreślenia z listy stołujących się. 

9. W razie nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić rezygnację z obiadu najpóźniej do godziny 

8:00 w danym dniu - osobiście lub telefonicznie w sekretariacie: 48/ 674 12 21 lub za 

pośrednictwem Messengera Publicznej Szkoły Podstawowej. 

10. Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu 

nieobecności dziecka na obiedzie. 



KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

 

Na podstawie 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej. 

  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej 

wzmiankowanym podmiotem. 

 

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami 

Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe  

w imieniu Administratora. 

 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich 

poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

  

 
 

 
…………………………... …………………………………………… 

                 Data        podpis rodzica/prawnego opiekuna 


