
                                                                                                                                        Załącznik nr 1 

 Deklaracja korzystania z obiadów w punkcie wydawania posiłków  

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2020/2021 

1. Imię i nazwisko ucznia……………………………………………............ klasa……………Pesel ………………………… 
 

2. Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego …..................................................................... .. Pesel ………………………... 

 

Zasady korzystania z obiadów w szkole: 

      1) Cena obiadu: 4,94 zł (obiad dwudaniowy) firmy cateringowej Grupa Gastronomia Śląsk Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

      2) Wpłatę za obiady należy dokonywać po zakończonym miesiącu, do 10-go dnia następnego miesiąca na podstawie wyliczenia podanego przez 

pracownika szkoły, bezpośrednio na konto  Szkole Podstawowej nr 8  im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach  BANK: Santander 

Bank: 18 1090 1825 0000 0001 4381 6817. 

      3) Przy wpłacie na konto prosi się  o podanie w tytule przelewu: 

                        - imienia i nazwiska ucznia, klasy, 

                        - za jaki miesiąc wnoszona jest opłata i za ile posiłków 

     4)  Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście lub telefonicznie danego dnia do godziny 8.30. 

     5) Wszystkie zgłoszone nieobecności będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc. 

     6) Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi. 

 Ważne!  Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły co najmniej 3 dni przed terminem dokonywanej zmiany.     

 Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2020/2021 od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. codziennie/sporadycznie* oraz zobowiązuję 

się do dokonania wpłaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

W przypadku niedokonania wpłaty wstrzymujemy wydawanie obiadu .   

*niepotrzebne skreślić                                   

Tarnowskie Góry, …............................  2021 r.         

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

                                                                                                       podpis rodzica / opiekuna prawnego   
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     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem danych Pani/Pana dziecka jest szkoła Podstawowa nr 8 i. Pułku 3. Ułanów Śląskich z siedziba w Tarnowskich Górach  przy ul. Janasa 11, 

42-612 

 naszym inspektorem ochrony danych jest pan Maciej Korzuch i można skontaktować się z nim przez e-mail: biuro@protecton.pl 
 celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest realizacja obowiązku szkolnego a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 

150 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z obiadów w szkole 

 dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres nauki w szkole, 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 

zgody, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,                                                                                                               

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;                                                             

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 
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