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

Częstochowa, dn. ..............................................

( imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
..............................................................
( telefon kontaktowy)

DEKLARACJA - ZOBOWIĄZANIE/ OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Ja, niżej podpisany deklaruję, że mój syn /córka:
...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
uczeń klasy.............SP-2
w roku szkolnym 2022/2023 - będzie korzystał /a z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Zobowiązuję się do dokonywania wpłat do 10 dnia miesiąca obejmującego okres żywienia,
zgodnie z podaną informacją o odpłatności za obiady na dany miesiąc.
Wpłaty dokonam na rachunek bankowy:

38 1030 1104 0000 0000 9313 9001
W przypadku rezygnacji zgłoszę to przed rozpoczęciem nowego okresu żywienia, nie później niż
na dwa dni przed rezygnacją. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem stołówki szkolnej.
W przypadku ewentualnej nadpłaty wnoszę o zwrot niewykorzystanych środków finansowych na:
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego …..…….............................................
Numer rachunku bankowego:

............................................................
( czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych w deklaracji korzystania z wyżywienia
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) – dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Częstochowie.
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
a. adres do korespondencji: ul. Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa,
b. numer telefonu (34) 322 04 55,
c. adres e-mail: sp02@edukacja.czestochowa.pl ,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zapewnienia Państwa dziecku możliwości korzystania z wyżywienia oraz z odpłatnych godzin
w ramach wychowania przedszkolnego oraz wywiązywania się z obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze danych, w szczególności rozliczeń finansowo księgowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu przedszkola (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b. dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne do realizacji
celów określonych w pkt. 3. Odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie i prawidłową realizację celów
oraz wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych.
5. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom działającym na nasze zlecenie uprawnionym do ich przetwarzania
na podstawie umowy, tj. podmiotom przetwarzającym takim jak: podmioty świadczące usługi obsługi
systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz Biuro Finansów Oświaty.
6. Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3,
a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych osobowych;
e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw
zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często
– sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych
w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować,
na przykład prawa do usunięcia danych.
8. Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

