
Publiczna Szkoła Podstawowa 

OO. Bernardynów

Wiączyń Dolny 18

92-701 Wiączyń Dolny

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I. Dane ucznia

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

II. Deklaracja wyboru posiłków w miesięcznym karnecie  :

posiłek
koszt deklaracja*

Obiad Zupa+ II danie + kompot 11,00 zł
II danie + kompot 9,20 zł

*należy wpisać x przy wybranych wariantach
…………………………………………………………..

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego )

III. Informacje ogólne:

1. W  sytuacjach  wzrostu  kosztu  produktów  w  trakcie  roku  szkolnego  dopuszcza  się  możliwość  zmiany
odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze świadczeń z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

2. Opłaty za posiłki w danym miesiącu przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach
urzędowania (można dokonywać wpłaty na konto po ustaleniu kwoty z pracownikiem sekretariatu). 

3. Nieobecność   należy  zgłosić,  osobiście  lub  telefonicznie do  sekretariatu  szkoły,  najpóźniej  w  dniu
nieobecności  do  godziny 10:00. W takiej  sytuacji  zwrot za  niewykorzystane  posiłki  w  danym miesiącu
zostanie  zwrócony w  postaci  pomniejszenia  o  jego wysokość  opłaty  za  posiłki  w  kolejnym miesiącu  z
wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie nieobecności.

4. Opłata za posiłki uiszczana jest z góry do 5. dnia danego 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,  Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące OO. 

Bernardynów im. o. Anastazego Pankiewicza oraz 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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