
……………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego 

 

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

Adres zamieszkania 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu 

 

Deklaruję, że moje dziecko  …………………………………………………… ………………………………………………  

 

                                                                                                                          Nazwisko, imię, klasa  

UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁUCHOWIE  

będzie korzystało z obiadów szkolnych w następujące dni: ( podkreślić dni  tygodnia)  

 

poniedziałek       wtorek       środa       czwartek      piątek  

 
W przypadku wybranych, konkretnych dni proszę na przelewie podać daty, kiedy dziecko 

będzie korzystało z obiadu.  

Zobowiązuję się do dokonywania wpłaty za powyższe obiady w wysokości 4,50 zł. za jeden 

obiad do trzeciego dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej w Głuchowie  

BS Poniec 32  8682  1030  0040  0000  1573  0001  
( w przypadku wypadających świąt w dniu poprzedzającym).  

 

Jeśli dziecko nie może skorzystać z wykupionych posiłków z powodu choroby, nieobecności 

itp. zgłaszam powyższy fakt telefonicznie lub osobiście w stołówce lub w świetlicy szkolnej 

w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3 do godziny 9.00 danego dnia /  tel. 61 282 67 89 / 

Brak powyższego zgłoszenia oznacza nie odliczenie danego obiadu.  
 

 
                                                                                                                             ………………………………………………………………  

                                                                                                                                                             Podpis rodziców (opiekunów prawnych ) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  

Na podstawie 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 oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………………………………………………………………..    .wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych z jednostką organizującą 

obiady.  

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

                                                                                                                                                                                               (data i podpis) 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 
maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Głuchowie, ul. Kościańska 28/30, 
64-020 Czempiń. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: 
spgluchowo@gmail.com   

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest 
możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Dane osobowe dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO w celu umożliwienia korzystania z obiadów i rozliczenia odpłatności za posiłki zgodnie z art. 106 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celach 
kontaktowych,  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa,  

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego 
dane osobowe, 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, 
dostawca oprogramowania dziedzinowego,  

5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, lecz nie 

krócej niż przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach,  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych,  
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z 
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Podanie danych 
kontaktowych jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   
 

 

 

 

 


