
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA POSIŁKI OBIADOWE 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach 

w budynku szkoły ul. ………………….. 

od dnia ……… roku szkolnego 20… /20… 

 

Lp. Nazwisko i imię dziecka Klasa ucznia 

 

uwagi 

1.    

2.    

3.    

 

Dane kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych ucznia: 

Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Nr telefonu kontaktowego 

   

   
 

Informacje dotyczące alergii pokarmowych ucznia: 

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

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

 Oświadczam, iż zapoznałem-am się z Regulaminem stołówki szkolnej, w tym z zasadami odpłatności 

dostępnymi na stronie internetowej szkoły www.sp3.polkowice.pl (w zakładce stołówka). Zobowiązuję się do 

terminowego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z obowiązującą stawką.  

 W związku ze zgłoszeniem na obiady, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych 

osobowych w celu korzystania z obiadów. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przekazaną mi informacją 

dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. 

   ……………………………           ………………………………………………………… 
            /data/                       /Podpis rodzica-ów lub opiekuna-ów prawnych/ 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO 

Szanowni Państwo.             

 Państwa dane osobowe i Waszego dziecka przetwarzane są przez Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach, ul. Kardynała B. Kominka 1 

 i Ociosowa 3 w celu umożliwienia nam zapisania dziecka na obiady oraz  kontaktu z Państwem celem przekazywania niezbędnych 

informacji.  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

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 (RODO), 

artykułu 13: 

Pkt.1  

a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3, z siedzibą przy ul. Kardynała B. Kominka 1 w Polkowicach. 
b) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@nsi.net.pl 

c) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu: przyjęcia dziecka na obiady do stołówki  szkolnej. Podstawą przetwarzania danych  osobowych 

jest zgoda. 
d)  Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art.6 pkt.1 lit. f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę  

trzecią). 

e) Odbiorca lub kategoria odbiorców: dane przekazywane są wyłącznie podmiotom    upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
f)  Informacje o zamiarze przekazywania Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie są  

 przekazywane. 

Pkt. 2 

a)  Dane przechowywane będą przez okres: korzystania przez dziecko ze stołówki szkolnej. 

b) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.  

c) Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  

d)  Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony   Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa  

e)  Podanie danych jest: warunkiem zawarcia umowy.  
f) Podanie danych: jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zapisania dziecka na obiady. 

  

http://www.sp3.polkowice.pl/
mailto:iodo@nsi.net.pl

