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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY 

W STOŁÓWCE ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH 

 

Proszę o możliwość korzystania z obiadów pełnych/ niepełnych* (tylko zupa) mojego dziecka/dzieci: 

1. ……………………………………………………..      klasa ……………… 

2. ……………………………………………………..      klasa ……………… 

3. ……………………………………………………..      klasa ……………… 

Obiady będą finansowane przez * 

a) rodziców/ opiekunów prawnych 

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach 

Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką:  

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................  

Tel. kontaktowy: ............................................................................................................................... 

 

Krynki, dnia …………………………….                                                        Czytelny podpis rodzica 

………….………………………….…… 

*niepotrzebne skreślić  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 69/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej 

„RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach 

reprezentowany przez dyrektora, Al. Szkolna 10, 16-120 Krynki. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest 

za pośrednictwem adresu email: inspektor.rodo@naticom.pl Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 

korzystania z posiłków, a następnie przez dochodzenia ewentualnych roszczeń. Celem przetwarzania danych jest 

umożliwienie korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO w zw. z art. 106 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

oraz na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym m.in. administratorzy systemów 

informatycznych i sieci komputerowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do korzystania z 

posiłków. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu.  

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.  

Krynki, dnia …………………………….                                            Czytelny podpis rodzica ………….………………………….… 
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ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na 

konto: Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach 70 8060 0004 0420 0127 2000 0030. 

2. W tytule wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko i klasę dziecka  

3. Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w 

Regulaminie stołówki szkolnej mogą być pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej 

stołówce.  

4. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu 

rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:  

5. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa 

dni wcześniej (osobiście lub telefonicznie tel. 857228015)  

6. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt (osobiście lub 

telefonicznie tel. 857228015) najpóźniej do godziny 7.00 danego dnia.  

7. Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej 

ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.  

8. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której 

rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady. 
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