KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.GEN.J.H DĄBROWSIEGO
W CZARNEJ

Proszę o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko)....................................................................................
ucznia klasy,. .......................... na obiady do stołówki szkolnej od dnia ….........................................
Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Tel. kontaktowy: .............................................................................................................................
Oświadczam że:
1. Zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i akceptuję je.
2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z
ustaloną stawką i w ustalonym terminie.
3. Wyrażam zgodę na informowanie o zaległych płatnościach za obiady/wyżywienie dziecka/ci na
podany powyżej telefon kontaktowy.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki ………………….………………..
przez Administratora – firma MniamArt Marta Lubaszewska NIP 1250097024 - zgodnie z Rejestrem
Czynności Przetwarzania Danych. Podaję dane osobowe mojego syna/córki dobrowolnie i
oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
5. Zapoznałem/am się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania
danych osobowych mojego syna/córki oraz prawie dostępu do treści tych danych osobowych i
prawie ich sprostowania.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MniamArt Marta Lubaszewska
NIP 1250097024, Nowe Lipiny, ul. Batalionów Chłopskich 94a, 05-200 Wołomin.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji usługi (obiady) wykonania
usługi i wystawienia faktury w roku szkolnym 2020/2021.
Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana będzie księgowa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom.
Posiada Pani/Pan prawo do:
Żądania od Administratora prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia Pani/a danych, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora - firma
MniamArt Marta Lubaszewska NIP 1250097024, Nowe Lipiny, ul. Batalionów Chłopskich
94a, 05-200 Wołomin, w celu zamówienia usługi (obiady), wykonania usługi i wystawienia
faktury w roku szkolnym 2020/2021.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem/ am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

Czarna, dnia …………………………….

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

