
Publiczna Szkoła Podstawowa

OO. Bernardynów

Wiączyń Dolny 18

92-701 Wiączyń Dolny

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I. Dane ucznia

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………klasa: ………

III. Deklaracja wyboru obiadu (należy wpisać x przy wybranym wariancie):

posiłek koszt wybór posiłku

obiad
zupa 2,50 zł □
II danie + kompot 7,00 zł □
zupa + II danie + kompot 8,00 zł □

..……………………………………………………..

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

III. Informacje ogólne.

1. Opłaty za posiłki w danym miesiącu przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątki w godzinach
urzędowania.

2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 5. dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Jako iloczyn dni
dydaktycznych oraz stawki za zadeklarowany obiad (np. 20 dni x 8,00 pln = 160 pln)

Przewidywana ilość dni dydaktycznych w I semestrze:

Miesiąc Ilość dni dydaktycznych Uwagi

Wrzesień 2019 20 bez 02.09

Październik 2019 22 bez 14.10

Listopad 2019 19 bez 01.11 i 11.11

Grudzień 2019 15 do 20.12 włącznie

Styczeń 2020 9 - szkoła

19 - przedszkole

od 07.01 i bez ferii zimowych

od 07.01

3. Nieobecność ucznia należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 10:00.
W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w
postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu po ustaleniu kwoty zwrotu z
sekretariatem szkoły.

4. Jeśli osoba korzystająca z posiłków zgłosi rezygnacje z posiłku zbyt późno (w ostatniej chwili) opłata za
niewykorzystany posiłek nie będzie zwracana ani rozliczana w żaden inny sposób.

5. Rozliczenia i zwroty są naliczane na podstawie karnetu uczniowskiego lub listy do 5 dnia następnego miesiąca.



Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

„RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów są: Bernardyńska Szkoła Podstawowa o. Anastazego

Pankiewicza, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza, Publiczna Szkoła Podstawowa OO.

Bernardynów w Wiączyniu Dolnym. Z administratorem można się skontaktować listownie: ul. bł. o. A. Pankiewicza 15

91-738 Łódź lub e-mailem: szkola.bernardyni@wp.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: s. Franciszka Kaproń, z którą można się skontaktować e-mailem:

szkola.bernardyni@wp.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji szkolnej.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane

osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów

przetwarzania.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Powyższe nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony

danych osobowych.
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