
DEKLARACJA

Tylko wypełnienie i złożenie dokumentu w szkole upoważnia Państwa dziecko do korzystania z obiadów
w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie

□ Cały obiad* (zupa + II danie) – 4,83 zł                                                                        □ zupa* –1, 50 zł
*- właściwe podkreślić

Imię i nazwisko Ucznia.................................................................................................., klasa …………….............

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna ...........................................................................................................................

Adres e- mailowy …………….…………..……………………….………………………………………………..

Telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna...............................................................................................................

Numer rachunku bankowego, na który będą kierowane zwroty nadpłat

..................................................................................................................................................................................
(podać w przypadku wpłat dokonywanych przez UP lub zwrotu na inne konto niż te z którego dokonywano przelewu)

Zasady korzystania z usług stołówki

1.  Cena jednostkowa za obiad wynosi: cały obiad (zupa, drugie danie) – 4,83 zł; zupa – 1,50 zł.

2.  Płatności dokonywane są z góry do 28-go dnia każdego miesiąca w kwocie podanej na stołówce szkolnej, 
Librusie.

Opłaty należy uiszczać na konto szkoły:

ODBIORCA: Szkoła Podstawowa im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie, Spręcowo 2, 11-001 
Dywity 

NR RACHUNKU BANKOWEGO:  71 8857 0002 3011 0006 3962 0003

TYTUŁEM: imię i nazwisko dziecka/ rodzaj obiadu/miesiąc.  

3. Nieterminowa wpłata będzie skutkować wstrzymaniem obiadów!

4. Nieobecności należy zgłaszać dzień wcześniej do godziny 8:30:⎯ mailowo pod adresem szkola.sprecowo@op.pl ,  ⎯ w wiadomości poprzez Librusa do Pani Martyny Zembrzuskiej- Pani Sekretarka ⎯  telefonicznie pod nr telefonu 502-919-137

5.  Tylko  zgłoszone  w  powyższy  sposób  nieobecności  skutkują  pomniejszeniem  należności  w  kolejnym
miesiącu.

Pomniejszenie należności za zgłoszony odpis zostaje naliczony tylko i wyłącznie przez pracownika szkoły. Nie
będą odliczane koszty obiadów za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

6.  Rezygnację  z  usług  stołówki  należy  zgłosić  z  siedmiodniowym wyprzedzeniem w formie  pisemnej
w sekretariacie szkoły ze skutkiem na koniec miesiąca.

7.  W przypadku braku pisemnej rezygnacji,  rodzic/opiekun,  pracownik zobowiązany jest  opłacić obiady na
kolejny miesiąc.

9. Pełna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły , Librusie oraz w sekretariacie szkoły.

Deklaracja

1.  Potwierdzam,  że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług stołówki  szkolnej  opisanymi wyżej
akceptuję je w całości.

2. Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2021/2022 na powyższych zasadach, szerzej opisanych
w Regulaminie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej  w Tuławkach .

3. Zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłat.

4.  Potwierdzam zapoznanie  się  procedurą  bezpieczeństwa pracy  stołówki  i  wydawania  posiłków zgodną  z
wytycznymi MEN, MZ, GIS (w związku z COVID – 19) i akceptuję jej warunki.

Data................................,                                     czytelny podpis Rodzica/Opiekuna..............................................



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

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

1.  Administratorem  danych  przetwarzanych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Walentego  Barczewskiego  w
Spręcowie,  

Spręcowo 2, 11- 001 Dywity, NIP 739 33 36 449, tel. (89) 512 00 27, e-mail: szkola.sprecowo@op.pl

2. W Szkole Podstawowej im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie powołany został Inspektor Ochrony
Danych (dane kontaktowe: Maciej Żołnowski, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zapewnienia  organizacji  związanej  z  wydawaniem  posiłków,
ewidencji uczniów korzystających z posiłków organizowanych w szkole oraz rozliczenia płatności związanych
z zapewnieniem wyżywienia.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki
w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

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

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

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


