
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach,                                          
ul.Gliwicka 21, 44-153 Sośnicowice, tel.: (32)238-75-25, adres e-mail: sp@jroger.pl 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Stołówki  

Karta zgłoszenia dziecka na obiady na rok szkolny 2022/2023 

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………................................…………………………………………………….….  

2. Klasa …............  

3. Kontakt telefoniczny  do rodzica/ opiekuna prawnego……………………..….......………………………………. 

4. Kontakt mailowy do rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………………….. 

Zgłaszam dziecko na obiady od dnia ....................................... 

 Obiady wydawane są w godz. 12.10 do 14.00  w wyznaczonym dla każdej klasy czasie.  

W uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie wynikającej z organizacji zajęć w szkole.  

Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zapisów lub rezygnacji z żywienia pisemnie w dowolnym terminie.  

Nieobecność dziecka na obiadach winni zgłaszać rodzice/opiekunowie prawni w sekretariacie lub u intendenta. 

Odpisów w przypadku nieobecności na obiadach należy dokonywać przynajmniej dzień wcześniej do godz. 12.00.  

Wysokość opłaty za kolejny miesiąc po odliczeniu absencji dziecka należy uzgodnić z intendentem. Nieuregulowanie 

odpłatności za obiady w danym miesiącu (zgodnie z „Harmonogramem wpłat”) oznacza, że dziecko nie będzie 

mogło korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu, którego dotyczyła opłata.  

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z regulaminem stołówki szkolnej, w tym z formą odwoływania obiadów i 

uiszczania terminowo płatności za obiady i akceptuję je. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu 

kosztów żywienia dziecka, zgodnie z ustaloną stawką i obowiązującym harmonogramem.  

Obowiązek informacyjny 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 
Rozporządzenia 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych (RODO). 

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w 
Sośnicowicach jest pan Adam Adamczyk tel: 503-724-226. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Pani/Pana dane 
mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, 
przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty. Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów np. do zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną 
przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa. Szkoła Podstawowa im. Juliusza  Rogera w Sośnicowicach  nie będzie 
przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem). Gdy uzna Pan/Pani, iż Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne. Pani/Pana 
dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i je akceptuję. 

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

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Sośnicowice, dn. ………………………………  


