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Załącznik nr 1  
do Regulaminu stołówki szkolnej w SP nr 31 z Oddz. Int. w Kielcach 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY 
 

Proszę o przyjęcie dziecka: 

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

(imię i nazwisko) 

ucznia klasy................................. na obiady do stołówki szkolnej 

 od dnia..........................................do dnia…………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką: 

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

Tel. kontaktowy: ................................................................................................................... 
Adres e-mail (jeżeli jest): .................................................................................................... 
 
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Uprzedzony/a o 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego: "§ 1. Kto, składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postepowaniu sadowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia.  

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 moich prawach 

dotyczących ich przetwarzania.  

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich 
swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/, oraz 
Ustawą Polską z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Zwanym dalej RODO). 
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach 25-705 Kielce, ul. Krzemionkowa 1. 
 

4. Zapoznałem/am się z REGULAMINEM STOŁÓWKI. 

 
5. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z 
ustaloną stawką i w ustalonym terminie. 
 
6. Proszę o przelewanie nadpłaty za obiady na moje konto w banku……………………………………………….. 
                                                                                                                                        (nazwa banku) 
                       
                 __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 
                                                          (nr konta) 

 

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

                      Data                                                                       podpisy rodziców/opiekunów 
 


