DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W PUNKCIE WYDAWANIA OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1.

Imię i nazwisko ucznia.......................................................................................................................................
Klasa...................................................................................................................................................................

2.

Imiona i nazwiska rodzica...............................................................................................................................
Telefony kontaktowe.........................................................................................................................................

3.

Deklaracja korzystania z obiadów:

1)

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem korzystania z punktu wydawania obiadów w Szkole Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Sokołowie.”

2)

Deklaruję korzystnie z obiadów od dnia ………………………………………………………………………..

3)

Zobowiązuję się do dokonywania wpłat do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

4)

Wpłaty za obiady wnosić będę przelewem na rachunek Gminy Gostynin, gotówką w kasie Urzędu Gminy Gostynin, gotówką w
sekretariacie szkoły.*

5)

Zaległość w płatnościach będzie skutkowała skreśleniem z listy.

..................................................

..........................................................................................

Data

podpis rodzica

* niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
telefon kontaktowy, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, dalej RODO w celu kontaktów w sprawach związanych z
opłatami za posiłki w szkole........................................................................................................
Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdej chwili.
..................................................

..........................................................................................

Data

podpis rodzica

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie reprezentowana przez Dyrektora
Szkoły.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
sokolow@strony.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów w sprawach związanych z opłatami za posiłki w szkole, zgodnie z przepisami o archiwizacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
RODO.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak kontaktu w sprawach związanymi
z opłatami za posiłki w szkole.
9.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

