
DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ SP NR 28 

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU. 

 

1. Zapisuję moje dziecko………………………………………………, klasa…………. na obiady w stołówce szkolnej 

w okresie od ……………………… (miesiąc) do………………(miesiąc). 

2. Zobowiązuję się do dokonywania terminowych wpłat za cały miesiąc z góry (tj. do 9 września  

i w kolejnych miesiącach do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc jedzenia. Decyduje data 

wpływu na konto szkoły- ostatni dzień miesiąca). Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku braku 

przelewu na koncie bankowym szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego 

dot. wpłata – dziecko nie będzie korzystało z obiadów. 

3.  W przypadku nieobecności dziecka zobowiązuję się do zgłoszenia tego faktu u kierownika świetlicy lub 

w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie). Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za 

korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia, w którym 

nieobecność została zgłoszona.  

4. Informacje dotyczące nieobecności dziecka przekazujemy telefonicznie na numer 32 2862524 

(sekretariat). Nadpłaty lub zwroty proszę przekazywać na konto: 

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

/wpisać imię i nazwisko właściciela konta i numer/ 

5. O całkowitej rezygnacji z obiadów prosimy informować najpóźniej w ostatnim dniu korzystania 

z posiłków. 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi z siedzibą w Bytomiu przy ul. Armii 

Krajowej 40, 

• Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora danych: 

1/ w celu realizacji zadań administratora na podstawie przepisów prawa, 

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa, 

3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych, 

4/ osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczania 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). 

Dane osobowe będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5/ Podawanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. 

 

…………………………………………….…….…………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


