
 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W CZERWIONCE LESZCZYNACH  

W  ROKU SZKOLNYM  2021/2022 r. 
 

1. Imię i nazwisko...............................................................klasa.......................... 

2. Imię i nazwisko rodzica.................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy ......................................................................................... 

4. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej: 

 

cena obiadu: całość 4,20 zł, połowa 2,10 zł przysługuje tylko uczniom klas I-III ze 
względu na wiek uczniów. 
 
Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 26 dnia  miesiąca na 

podany poniżej numer konta bankowego: 

90 8454 1095 2003 0063 7046 0002 

tytułem: wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc ………… 

 

Bardzo ważne, aby dokonywać terminowych wpłat pozwoli to uniknąć naliczania 

odsetek i tym samym powstawania zaległości. W przypadku nieuregulowania opłaty 

za obiady w wymaganych terminach uważa się to za jednoznaczną rezygnację  

z korzystania z posiłków. 

 

Warunkiem ponownego korzystania z posiłków jest uiszczenie zaległości oraz 

zapłata bieżącej należności. O naliczonych odsetkach  oraz ewentualnych 

zaległościach rodzice ucznia  będą   informowani  na bieżąco przez intendenta. 

O rezygnacji lub innych powodach nie uiszczenia opłaty za obiady rodzic 

niezwłocznie powiadamia intendentkę. 

W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania  opłaty za obiady rodzice ucznia 

otrzymują upomnienia. W szczególnych przypadkach szkoła może wystąpić na drogę 

postępowania administracyjnego. 

 

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.00 

danego dnia kiedy dziecko będzie nieobecne lub wcześniej wiedząc o 

nieobecności ucznia w szkole. 



Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będzie 

można odliczyć od wpłaty za kolejny miesiąc. Szczegółowych informacji na temat 

kwoty obiadu, odpisu,  udziela intendent pod numerem telefonu 32 431 29 46  

wew. 17. 

Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane. 

Wszelkie nieobecności ucznia spowodowane wyjazdami na wycieczki szkolne 

również należy zgłosić intendentowi. Każda rezygnacja  z obiadów powinna być 

natychmiast  zgłoszona intendentowi.  

 

Deklaracja: 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług stołówki 

szkolnej opisanymi powyżej i że akceptuję je w całości. 

Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w okresie od.................  

do........................ 

Zobowiązuję się do dokonywania wpłat w terminie do 26 dnia każdego miesiąca 

 

 

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

data podpis rodzica / opiekuna 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie o ochronie osób 

fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. 

Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach ul. Szkolna 3, 44-230 

Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Dyrektora placówki. 

2. W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Wojciech Górecki,  

z którym można się skontaktować mailowo w.gorecki@avdlabiznesu.pl, oraz 

telefonicznie 602 597 030. 

3. Celem przetwarzania jest realizacja zadania przyjęcia deklaracji do stołówki 

szkolnej, obsługi finansowej. Dane będą przetwarzane w oparciu o: art. 6 ust. 1 

lit. a, b – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

− Intendentka szkolna, 

− podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów praw. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa 

na podstawie których działa Administrator. 

6. Każda osoba której dane są przetwarzane posiada swoje prawa. Na podstawie: 

− Art. 15 RODO - Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, 

− Art. 16 RODO - Prawo do sprostowania danych, 

− Art. 17 RODO - Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  

− Art. 18 RODO - Prawo do ograniczenia przetwarzania, 

− Art. 21 RODO - Prawo do wniesienia sprzeciwu, 

− jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 

2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Każdy którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych wynikających z deklaracji jest obligatoryjne.  

9. Informuję ponadto, że dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu a 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

………………………………… 

(imię, nazwisko i podpis osoby/prawnego opiekuna osoby) 

 

mailto:w.gorecki@avdlabiznesu.pl

