
 DEKLARACJA DO KORZYSTANIA 

Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WILCZY 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

Zgłaszam moje dziecko ….…......................................................., ........... 
          (imię i nazwisko dziecka)                       (klasa) 
 

ur. …..................  do korzystania z obiadu w stołówce szkolnej od dnia 05.09.2022r. 
 

Dane personalne: 

 

Adres zamieszkania dziecka: …...................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): …................................................................ 

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

Telefon kontaktowy: …..................    e-mail   ……………............................................ 

 
1. Zapisy na obiady przyjmowane są u intendentki. Zgłoszenia dokonują rodzice, wypełniając 

druk deklaracji. Koszt jednego obiadu wynosi 8,00 zł, 

2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. 

3. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczenia opłat za posiłki do 10 dnia danego 

miesiąca przelewem na konto szkoły. 

4. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu. 

5. Warunkiem uwzględnienia odliczenia jest zgłoszenie nieobecności dziecka  u 

intendentki osobiście lub pod nr telefonu 32 239 74 96 lub 32 236 36 78  do godziny 8.00. W 

przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest odliczana. 

6. Nieuregulowanie wpłat w terminie będzie skutkować naliczeniem ustawowych odsetek. 

7. W przypadku niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów. 

8. W miesiącu czerwcu istnieje możliwość zwrotu należności za niewykorzystane obiady,  

po zgłoszeniu pisemnej prośby, którą należy zgłosić u intendentki do końca roku szkolnego 

2022/2023. 

9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się  

na terenie stołówki. 

10. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zdrowotne spożycia przez ucznia 

posiłku wynikające z przyczyn od szkoły niezależnych. 

11. W przypadku uchylania się Rodzica od uregulowania płatności szkoła rozpocznie 

postępowanie windykacyjne, którego kosztami w całości obciążony zostanie Rodzic. 

 

Oświadczam, iż syn/córka nie wymaga specjalnej diety oraz nie choruje na choroby układu 

pokarmowego/alergie pokarmowe. 
 

 

 

 

 

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

              data        podpis rodzica/opiekuna 
 

 



Informacja dla rodziców/opiekunów 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 Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Wilczy, adres: ul. Karola Miarki 27, adres e-mail: zspwilcza@pilchowice.pl, tel. 

32 239 74 96. 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie 

wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z 

żywieniem. 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski, adres e-mail: 

nowator@nowator.edu.pl. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz 

ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do 

ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, 

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia 

zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – 

narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację 

zadań związanych z żywieniem. 

Informujemy ponadto, że Pani//Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany. 

 

  


