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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY SZKOLNE   
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW  W MYSIADLE 

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………..       klasa………… 
Telefon do rodzica / opiekuna prawnego………………………………………………………………………  
E-mail   do rodzica /opiekuna prawnego………………………………………………………………………. 
 

Istnieje możliwość dokonywania wpłat  za obiady na bankowe  konto indywidualne lub gotówką 
w szkole. Proszę o dokonanie wyboru i wypełnienie poniższej deklaracji. Deklarację proszę 
oddać  przy zapisie dziecka na obiady 1 września do Wychowawcy klasy lub 2 września  
w Sekretariacie szkoły. 

Deklaracja na rok szkolny 2022/2023 
 

Deklaruję, że w roku szkolnym 2022/2023  płatność za obiady mojego dziecka będzie 
dokonywana: 
 

               tylko na bankowe konto indywidualne 

               tylko gotówką   

  *właściwe zaznaczyć x 

………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
 

Wyciąg z Regulaminu stołówki w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków  
w Mysiadle ul. Kwiatowa 28 

 

1. Wpłaty za abonamenty obiadowe przyjmowane będą do 10 –każdego miesiąca 
• gotówka -  w Sekretariacie szkoły w godzinach: 7.40 - 10.00  
• przelew – od września na konto indywidualne ( w tytule przelewu należy wpisać:       

imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który jest dokonana wpłata ) po złożeniu 
deklaracji o sposobie płatności. 

2. Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko zostanie wypisane z obiadów. 
Abonamenty obiadowe wykupione we wrześniu zobowiązują dziecko do korzystania  
z obiadów przez cały rok szkolny. W momencie rezygnacji z obiadów należy to zgłosić 
Intendentowi, w przeciwnym wypadku abonament będzie realizowany, a Państwo zostaną 
obciążeni kosztami. 

3. Obiady odwołują rodzice lub prawni opiekunowie (nie wychowawcy).W ostatnim tygodniu 
nauki w czerwcu nie ma odwołań obiadów.  

4. Odwołanie obiadu każdego dnia od godziny 8.00 do  8.30 pod nr telefonu: 22 427 37 93 
5. Cena obiadu w abonamencie wynosi 8,50 zł 

Zapoznałem się z regulaminem 
 
………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

• Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle z siedzibą w Mysiadle 

przy ul. Kwiatowej 28(dalej Szkoła). 

• W Szkole został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich kwestiach 

związanych z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi przez Szkołę, pod adresem iod@spwmy.edu.pl 

• Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przygotowania posiłków w szkolnej stołówce oraz rozliczeń finansowych. 

Podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy. 

• Odbiorcami danych są KOMMER ,, PIOTR MERDA ‘’ 

• Dane będą przechowywane do końca obowiązywania umowy, a po tym czasie do czasu przedawnienia roszczeń. 

• Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

• Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez Szkołę w formie elektronicznej.  

• Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są przez szkołę w sposób niewłaściwy i Szkoła narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 


