Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
al. Warszawska 31, 20-803 Lublin, tel. 81 533 82 05
www.sp-pallotti.pl
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Proszę o przyjęcie dziecka na obiady do stołówki szkolnej w roku szkolnym …………………
………………………..………………………………………………………………………… klasa ……….
( imię i nazwisko dziecka)

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

I.

Dane o dziecku i rodzinie

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów…………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………

Telefon i mail rodziców /prawnych opiekunów…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………

Zgłoszenie deklaracji jest równoznaczne z wpisaniem dziecka na listę uczniów korzystających ze stołówki
szkolnej.
Przewidywany koszt obiadu w roku szkolnym ……………... wynosi 10 zł. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad korzystania ze stołówki szkolnej zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016
r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego
Pallottiego w Lublinie.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania
edukacji szkolnej w zakresie niezbędnym do kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami/prawnymi
opiekunami.
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa.
4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.

5. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. 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/WE (4.5.2016 L 119/28
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę
Podstawową im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, al. Warszawska 31 20-803 Lublin, danych
osobowych zawartych w formularzu Deklaracji zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki w zakresie
niezbędnym do kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami/ prawnymi opiekunami.

………………………………………………………..
data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych

