REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
 Posiłki wydawane będą po dostarczeniu wypełnionej Deklaracji.
 Płatność za posiłki dokonywana jest z góry za cały miesiąc po odliczeniu
nieobecności zgłoszonych w poprzednim miesiącu.
 Wszystkie nieobecności (choroby, wycieczki itp.) należy zgłaszać najpóźniej do
godziny 9:00 danego dnia SMS’EM na numer 534 917 371.
 Nieobecności niepotwierdzone sms-em nie będą odliczone w kolejnym miesiącu.
 W przypadku zgłoszenia nieobecności kwota do zapłaty przesyłana będzie sms’em
do 3 dnia każdego miesiąca na numer podany w Deklaracji.
 Informacja o pełnej kwocie do zapłaty za dany miesiąc, czyli bez odpisów
umieszczana będzie na tablicy ogłoszeniowej w stołówce szkolnej oraz na stronie
internetowej szkoły.

 Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na
numer konta
PPUH MARIANNA Agnieszka Kunert
PKO BP 13 1020 1185 0000 4802 0249 0316

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę






lub gotówką w stołówce szkolnej.
W przypadku braku terminowej wpłaty obiady nie będą wydawane
Abonament można wykupić na same drugie dania (cena 5 zł), same zupy (cena 2 zł)
lub całe obiady (cena 7 zł), zerówka – wyżywienie całodzienne (cena 10,50 zł)
Aktualny jadłospis, informacje odnośnie alergenów oraz informacje dotyczące
płatności dostępne będą na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w stołówce
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”)
informujemy, że nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych
niż przewidziane przepisami prawa, a także nie sprzedajemy danych osobowych
jakimkolwiek podmiotom. Przetwarzamy Państwa dane jedynie w zakresie
niezbędnym do wykonywania podpisanej przez Państwa Deklaracji oraz
prawidłowego przepływu informacji, pomiędzy Państwem, a nami. Zapewniamy,
że należycie dbamy o bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych danych
osobowych. Administratorem Państwa danych jest Agnieszka Kunert – właściciel
firmy PPUH MARIANNA AGNIESZKA KUNERT z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Urszuli 24, wpisanej do CEIDG, posiadającej NIP 522 258 15 14, REGON
142495980 oraz wyznaczony do kontaktu z Państwem Inspektor Łukasz Milej.

