
Egzemplarz dla szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

       
      Barlinek, dnia…………………….. 

 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………… 

Klasa (w przypadku klas gimnazjalnych proszę o dopisanie litery G): ……… 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4, im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku 

Wychowawca klasy: …………………………………………………………………………………… 

 

Imiona, nazwisko, adres zamieszkania rodziców lub opiekunów: 

 

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

 

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

 

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………………..……. 

 

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 5,00 ZŁ 
 

1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 15 dnia danego miesiąca 
przelewem na konto GBS BANK 05 8355 0009 0005 7147 2000 0002. Tytuł wpłaty: imię i nazwisko 

ucznia, klasa, z dopiskiem: należność za obiady, miesiąc. 

2. Wysokość opłaty za obiady zamieszczana jest na stronie internetowej szkoły 

sp4barlinek.edupage.org w zakładce stołówka oraz w gablocie stołówki. 

3. W przypadku nieterminowego regulowania należności, naliczane będą odsetki ustawowe, od dnia 

następnego po upływie terminu płatności. Za termin płatności uważa się datę wpływu środków na 
konto stołówki. 

4. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić pod numerem telefonu (95) 7461-022 lub osobiście, 

najpóźniej do godziny 9:00 w danym dniu. 
5. Odliczenia będą dokonywane w następnym miesiącu, tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia, 

że dziecko nie będzie korzystało z wyżywienia. Nie należy samodzielnie odliczać nieobecności przy 

płatności za bieżący miesiąc. 
6. W razie nie powiadomienia o nieobecności dziecka, rodzic będzie pokrywać koszty  obiadów  

w całości. 

7. Rezygnację z obiadów składa się w formie pisemnej w biurze intendenta lub w sekretariacie.  
Wzór rezygnacji znajduje się na stronie internetowej szkoły, sekretariacie lub u intendenta. 

8. Uczeń ma obowiązek okazać kartę obiadową osobie dyżurującej na stołówce. 

9. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na stołówce 
10. Potwierdzenie wpłaty (kopia wpłaty, przelew z konta internetowego należy zachować do wglądu). 

   

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią karty zgłoszeniowej i przedstawioną poniżej 

klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych. Zobowiązuję się do 

przestrzegania powyższych warunków i terminowego uiszczania należnej opłaty za obiady. 

                         

          ..….…………………………… 
                  czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

 

Późniejszy termin złożenia wniosku – dziecko zostanie 

zapisane na obiady od 17 września! 

 

 

Klauzula: 

 

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 powyższej karcie zgłoszeniowej. 

-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 składanej karty zgłoszeniowej. 

Karta zgłoszeniowa 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. 

 

 

 

Termin składania zgłoszeń do 6 

września 2018 r. 

Obiady będą gotowane od 10 

września 2018 r. 

https://sp314.edupage.org/files/KARTA_ZGLOSZENIA_NA_OBIADY_2015-2016.pdf#page=1
https://sp314.edupage.org/files/KARTA_ZGLOSZENIA_NA_OBIADY_2015-2016.pdf#page=1

