KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
Proszę o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko)....................................................................................
ucznia klasy .......................... na obiady/ śniadania /podwieczorek do stołówki szkolnej od dnia
…........................................
Rodzaj alergii………………………………………………………………………………………….
Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką:
Imię i nazwisko: ................................................................................................................................
Tel. kontaktowy: ...............................................................................................................................
E-mail………………………………………………………………………………………………..
CENNIK
Kasa 0-III
Śniadanie 3,00 zł(dotyczy zerówki)
Obiad-7,50 zł
Podwieczorek-2,50 zł
Klasa IV-VII i Gimnazjum
Obiad-8,50 zł
Oświadczam że:
1. Zapoznałam/em się z cennikiem i zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w roku
szkolnym 2018/2019 i akceptuję je.
2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie
z ustaloną stawką i w ustalonym terminie.
3. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o zaległych płatnościach za obiady/wyżywienie dziecka/ci
w formie sms’a na podany wyżej telefon kontaktowy lub poczty e-mail.
Warszawa, dnia …………………………….

podpis rodzica ………….…………………………

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych/ danych osobowych dziecka, uczęszczającego na posiłki w stołówce w SP 48
jest firma KANMAR Maria Szewczyk z siedzibą w Warszawie, ul. 27 Grudnia 6, kod pocztowy 04-665, tel. 695 193 644
Dane będą wykorzystywane do kontaktu z Państwem do prawidłowej realizacji umowy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego małoletniego dziecka danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku
cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną zniszczone po upływnie okresu uprawniającego organ
kontrolny do przeprowadzenia kontroli zadania od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

…………………………………………..
podpis

