Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Polskich Podróżników w Iławie
14 – 200 Iława, ul. Skłodowskiej 31
Tel/fax (89) 649 41 98, e-mail: sekretariat@sp4.ilawa.pl, www.sp4.ilawa.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ROK SZKOLNY …………………….
Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………………………………………. …………….
(imię i nazwisko dziecka)
(klasa)
na obiady w stołówce szkolnej od dnia …………………………………………..……………. .
zupa

cały obiad

II danie

Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………..
UWAGA! PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zapisy na obiady przyjmowane są u kierownika świetlicy szkolnej. Zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie prawni,
wypełniając druk deklaracji.
Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry, płatna do 15 dnia każdego miesiąca.
Odliczeń za nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu.
Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka w danym dniu w szkole do godziny 8:00
w świetlicy szkolnej osobiście lub pod nr tel. (89) 649 24 43
Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat
lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.
Informacja odnośnie miesięcznej opłaty za wyżywienie umieszczana jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
szkoły.
Rezygnację z obiadów należy złożyć na piśmie u kierownika świetlicy do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się w stołówce.
Deklaracja płatności:

□gotówką u kierownika świetlicy

□przelewem na konto bankowe

10. Deklaracja jest zobowiązująca; W razie zmiany formy płatności konieczny jest kontakt z kierownikiem świetlicy.
11. W przypadku płatności za obiad przelewem bankowym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze
uzgodnienie kwoty do zapłaty z kierownikiem świetlicy w celu uwzględnienia ewentualnych odpisów (osobiście,
telefonicznie lub przez e-dziennik).
12. Odpłatności w formie przelewu bankowego należy dokonywać na konto:
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie / Nr konta: Bank Millennium 05 1160 2202 0000 0003 8805 3288
W tytule przelewu należy podać:
Imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły (SP nr 4 w Iławie), klasę oraz miesiąc opłaty.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:










administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 31, 14-200 Iława
z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail biuro@eduabi.eu
celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów
wykonawczych, a także Statutu placówki;
podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości korzystania z posiłków w stołówce szkolnej;
dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych;
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

……………………………………….
data

……………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

