DEKLARACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KATOWICACH
Deklaruję, że moje dziecko........................................................................ uczeń/uczennica klasy............... będzie
korzystało z obiadów przez cały rok szkolny ............. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w
Katowicach, ul. Gallusa. Ewentualna rezygnacja z obiadów powinna być zgłoszona miesiąc wcześniej.
Jednocześnie zobowiązuję się do dokonywania terminowych wpłat na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 15 w
Katowicach:
Bank PKO BP S.A. nr 11 1020 2313 0000 3202 0515 0877 do 25 dnia każdego miesiąca za cały miesiąc z góry lub
bezpośrednio u intendenta Szkoły Podstawowej nr 15; tel. 32251 75 04 w.28 do 25 dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym dziecko będzie spożywało posiłki oraz niezwłocznie dostarczyć do szkoły potwierdzenia wpłaty.
W tytule wpłaty należy wpisać: obiady za miesiąc ................/ imię i nazwisko dziecka /nazwę szkoły: Szkoła
Podstawowa nr 5 w Katowicach.
W przypadku nie uiszczenia wpłaty w określonym terminie jestem poinformowany, że dziecku nie zostanie wydany
posiłek.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie organizacji stołówki szkolnej
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL) informuję,że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest adresem email: abi@medialearning.pl
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu zapewnienia organizacji stołówki
szkolnej.
4. Dane Pana/Pani będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji z organizacji pracy stołówki szkolnej.
5. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i
prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości
odbioru dziecka ze świetlicy przez wskazane osoby.
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data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
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