
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

Szkoła Podstawowa nr 173 
Imię i nazwisko dziecka Klasa

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna dziecka

Numer telefonu rodzica / opiekuna dziecka Adres mailowy  rodzica / opiekuna dziecka

Informacja o alergiach i nietolerancjach pokarmowych

zgłoszenia  uzupełnione i podpisane można wysyłać zeskanowane na adres sp173.dges@wp.pl

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

1. Wyrażżam żgodę / nie wyrażżam żgody* na prżetwarżanie danych osobowych na potrżeby żwiążane ż dżiałalnosścią
stołośwki sżkolnej  (*niepotrżebne skresś licś)
Zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679z 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 (RODO), artykułu 13:
Pkt.1
a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Dżiałalnosścś Gastronomicżna Elżżbieta Socha
b ) Pana/i dane osobowe będą prżetwarżane w celu: umożż liwieniu korżystania że stołoś wki sżkolnej.
c) Podstawą prżetwarżania Pani/a danych osobowych jest: żgoda
d) Prżetwarżanie nie odbywa się na podstawie art.  6 pkt.1  lit.f  (prawnie użasadnione interesy realiżowane prżeż
administratora lub prżeż stronę trżecią)
e)  Odbiorca lub kategoria  odbiorcoś w:  dane prżekażywane są wyłącżnie podmiotom upoważżnionym na podstawie
prżepisoś w prawa.
f)  Informacje  o  żamiarże  prżekażywania  Pana/i  danych  osobowych  do  panś stwa  trżeciego  lub  organiżacji
międżynarodowej. Dane nie są prżekażywane.
Pkt. 2
a) Dane prżechowywane będą prżeż okres: korżystania że stołoś wki
b)  Ma  Pan/i  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ogranicżenia  ich
prżetwarżania lub prawo do wniesienia sprżeciwu wobec prżetwarżania, a takżże o prawie do prżenosżenia danych.
c)  Ma  Pan/i  prawo  do  cofnięcia  żgody  w  dowolnym  momencie  beż  wpływu  na  żgodnosścś  
ż prawem prżetwarżania, ktoś rego dokonano na podstawie żgody prżed jej cofnięciem.
d) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadżorcżego tj. Urżędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-913 Warsżawa
e) Podanie danych jest: warunkiem żawarcia umowy. Podanie danych: jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
danych jest: brak możż liwosści żapisania dżiecka na obiady.
f)  Pan/i  dane  osobowe  nie  będą  poddawane  żautomatyżowanym  podejmowaniu  decyżji,  
w tym profilowaniu. 
2. Zapożnałam/em się ż żasadami odpłatnosści ża obiady w stołośwce sżkolnej i akceptuję je.
3. Zobowiążuję  się  do  regularnego  uisżcżania  opłat  ż  tytułu  kosżtoś w  żżywienia  dżiecka  żgodnie

ż ustaloną stawką i w ustalonym terminie.
4. Wyrażżam żgodę na prżesyłanie informacji o żaległych płatnosściach ża obiady/wyżżywienie dżiecka/ci w formie 

sms’a na podany powyżżej telefon kontaktowy. 

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

                                                        Data i podpis rodzica/opiekuna

zgłoszenia  uzupełnione i podpisane można wysyłać zeskanowane na adres sp173.dges@wp.pl

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA ELŻBIETA SOCHA
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Informacje dla Rodżica/Opiekuna

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ – INFORMATOR

Miesięczną  odpłatność za obiady należy  wpłacać  w terminie  wskazanym w cenniku
w danym miesiącu pracownikowi stołówki  lub na nr konta:

48 1750 0012 0000 0000 4118 4469

Osoby nie wpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych
w Informatorze stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości korzystania ze stołówki.

Odpisów  za  niewykorzystane  posiłki  w  danym miesiącu  dokonuje  się  w  następnym
miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt wyłącznie poprzez
sms lub e-mail najpóźniej do godziny 900 danego dnia. W przeciwnym razie nie będzie można
dokonać odliczenia.

Odwoływanie obiadów :

SMS pod nr tel.: 789 387 320

e-mail: sp173.dges@wp.pl

Zapisanie  Państwa  dziecka  na  posiłki  traktowane  jest  jako  stałe.  Oznacza  to,  że
będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali
Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym
miesiącu możliwa jest po zgłoszeniu faktu do nas drogą sms lub e-mail.

W  sprawach  organizacyjnych  (zgłoszenia  i  ustalenia  diet,  pytań  i  uwag  oraz
wyjaśniania płatności) prosimy o kontakt:

e-mail: sp173.dges@wp.pl

zgłoszenia  uzupełnione i podpisane można wysyłać zeskanowane na adres sp173.dges@wp.pl

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA ELŻBIETA SOCHA
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