KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. PŁKA STANISŁAWA KRÓLICKIEGO W IZABELINIE

Proszę o przyjęcie ........................................................................................... klasa …...............
(imię i nazwisko ucznia)
na obiady w stołówce szkolnej od …………………………….. do dnia złożenia oświadczenia
woli o rezygnacji z obiadów.
Dziecko będzie spożywać posiłki:
codziennie
w wybrane stałe dni tygodnia ……………...…………………….........................................
(należy podać dni tygodnia)
Dane Rodzica do kontaktu w sprawie obiadów:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………..
adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

Ewentualne ważne informacje o diecie dziecka czy zaleceniach lekarskich można zgłaszać
bezpośrednio kierownikowi centralnego magazynu i żywienia w placówkach oświatowych
Centrum Usług Wspólnych Izabelin - telefonicznie lub mailowo (telefon - 667704702, adres
email – e.przygoda@izabelin.pl).

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem płatności i korzystania z obiadów
w Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.
………………………………………………………………………
(data i podpis Rodzica)
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
im. płka Stanisława Królickiego, z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin, tel.: 22 752
68 60, 22 722 60 22; adres e-mail: sp@izabelin.edu.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we
wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe
IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
3. Wskazane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia rodzicom
korzystania z programów „we 24 moduł żywnościowy” i „24 we.pl wspólnota edukacyjna
moduł odpłatnościowy” oraz realizacji płatności na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust.
1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
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6.
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tzw. RODO), realizacji przez Administratora obowiązków podatkowych i rachunkowych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu wydawania obiadów uczniom, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły lub do
momentu wycofania zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Odbiorcami danych osobowych będą:
a) Tympress Zbigniew Łuniewski, ul. Mikołaja Trąby 8/102, 03-146 Warszawa
(producent oprogramowania);
b) Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Hornówek, ul. Szkolna 2A, 05-080 Izabelin.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Skutkiem odmowy ich podania
będzie uniemożliwienie korzystania z ww. programów i korzystanie ze stołówki.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

