
    REZYGNACJA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BARLINKU 

 
    Barlinek, dnia…………………….. 

 

……………………………….………. 

……………………………………….. 

………………………………….……. 

                     (imię i nazwisko, adres) 

 

1. Z dniem …………………………………. rezygnuję z obiadów w stołówce szkolnej,  

na które uczęszcza moje dziecko ………………………………………………….………  

z klasy ………………….. ze szkoły ……...………………………………………………….. 

2. Zobowiązuję się do całkowitego rozliczenia za obiady wydane do dnia rezygnacji  

w terminie płatności za dany miesiąc. 

3. W przypadku wystąpienia nadpłaty proszę o zwrot na konto bankowe nr 

………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią przedstawioną poniżej klauzuli informacyjnej 

dotyczącej ochrony danych osobowych. 

 

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

Klauzula:                                                                   czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  

-Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka 

Sienkiewicza, ul. Kombatantów 3, 74-320 Barlinek reprezentowana przez Dyrektora, sp4barlinek@wp.pl 

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: 

iod@itmediagroup.pl 

-Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu 

określonym w powyższym wniosku. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe 

na zlecenie Administratora. 

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w 

tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Wniosek bez 

podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 


