Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2019/2020

KARTA ZAPISU DZIECKA NA POSIŁKI
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BUKOWCU
ROK SZKOLNY ………………….

Zgłaszam

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

….......................

(imię i nazwisko dziecka )

(grupa)

do korzystania ze:

 śniadań
 podwieczorków
 obiadu dwudaniowego
 drugiego dania
 zupy

od dnia …...………….…...r.

w cenie 2,16 zł

od dnia …...………….…...r.

w cenie 2,16 zł

od dnia …...………….…...r.

w cenie 4,00 zł

od dnia …...………….…...r.

w cenie 3,40 zł

od dnia …...………….…...r.

w cenie 1,50 zł

od dnia……………….r.

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem Nr 20/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolnego- Przedszkolnego
w Bukowcu w sprawie ustalenia zasad korzystania i wydawania posiłków dla uczniów szkoły i wychowanków przedszkola
oraz ustalenia odpłatności za wyżywienie.
……………………………………………..
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie
Zobowiązuję się do powiadamiania sekretariatu szkoły (42 227 98 88) lub intendenta (517 891 166) o każdorazowej
nieobecności dziecka w zajęciach szkolnych, w celu odliczenia kosztu posiłku. W przypadku niepowiadomienia
o nieobecności dziecka poniosę koszty opłat tego posiłku.
……………………………………………..
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych……………………………………………………… .
(imię nazwisko dziecka)

oraz numeru konta bankowego, którego jestem właścicielem i adresu e-mail w celu organizacji żywienia dziecka
w Przedszkolu Samorządowym w Bukowcu.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 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.
……………………………………………..
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data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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/ informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu reprezentowany przez Dyrektora
Szkoły.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji, w tym opłat za żywienie dziecka.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym wpłaty oraz dokumenty księgowe
- 5 lat.
5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
korzystania przez dziecko z oferowanego wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Bukowcu.
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