
ZGŁOSZENIE UCZNIA NA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
ZSS W SUŁKOWICACH- BOLĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Imię i nazwisko, klasa:…………………………………………………..

Rodzaj posiłku: bułka z herbatą - 3,50 zł, zupa - 2,00 zł, II danie - 3,50 zł, obiad pełny-5,50 zł.
(właściwe podkreślić)

Płatności za posiłki należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15-ego dnia
roboczego każdego miesiąca.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że każdą nieobecność dziecka na posiłku należy
zgłosić osobiście lub telefonicznie najpóźniej w danym dniu do godz. 8:30, w razie
niedopełnienia w/w formalności nie ma możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy.

…………………………….........
Czytelny podpis rodziców/opiekunów

1.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie, ul.
Racławicka 188, 34-125 Sułkowice, tel. 338753378, e-mail: sekretariat@szkolabolecina.pl Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych:  Paweł Boba, adres email: inspektor-danych@boba.com.pl
2.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowień
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) oraz na podstawie udzielonych zgód.
3.Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań administratora danych wynikających z przepisów prawa i realizacji
zawartych umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i
celu
w niej określonym.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 odbiorcami danych mogą być: podmioty uprawnione
do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w
drodze umowy.
5.Dane osobowe zgormadzonych w celu korzystania przez dziecko z posiłków stołówki szkolnej będą przetwarzane nie
dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły.
6.Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania
danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje prawo do wycofania tej
zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8.Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
danych osobowych administratorowi danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Żadne
decyzje pociągające skutki prawne nie zapadają automatycznie.
11.Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

.............................................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


