DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE
Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”
Rok szkolny 2021/2022
ZERÓWKA

Imię i nazwisko dziecka....................................................................................
Klasa..........................
Obiady od dnia …...................................


Wyżywienie całodzienne (12,50 zł)



Wyżywienie bez podwieczorku (10,00 zł)
Należy zaznaczyć właściwe pole

Alergie pokarmowe……………………………………………………………….
Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką:
Imię i nazwisko: ......................................................................................................
Tel. kontaktowy: .....................................................................................................

Oświadczam że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej i akceptuję go.
2. 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”)
wyrażam zgodę na zbieranie wyżej wymienionych danych osobowych, które zostaną wykorzystane wyłącznie
do celów związanych z realizacją usług żywienia.
3. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o płatnościach za obiady dziecka w formie sms.

Warszawa, dnia …………………………….

podpis rodzica………….…………………………

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
• Posiłki wydawane będą po dostarczeniu wypełnionej Deklaracji. Dzieci korzystające w
roku poprzednim również muszą dostarczyć nową Deklarację.
• Płatność za posiłki dokonywana jest z dołu za cały miesiąc po odliczeniu zgłoszonych
nieobecności.
• Wszystkie nieobecności, niezależnie od powodu (choroby, wycieczki szkolne itp.) należy
zgłaszać najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia SMS’EM na numer 534 917 371.
• Szkoła nie jest zobowiązana do informowania Firmy cateringowej o nieobecnościach
Uczniów.
• Tylko nieobecności potwierdzone sms-em będą odliczane.
• Informacje o kwocie do zapłaty przesyłane będą sms’em na numer wskazany w
Deklaracji, po zakończeniu miesiąca i odliczeniu zgłoszonych nieobecności. Osoby, które
nie zgłaszały nieobecności również dostaną informację o kwocie do zapłaty sms’em.
• 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 Dziecko może nie otrzymać posiłku, a informacja
o braku wpłaty przekazana zostanie Dyrekcji Szkoły.
Abonament można wykupić na same drugie dania (cena 7,00 zł), same zupy (cena 2,00 zł)
lub całe obiady (cena 9,00 zł). Zerówka – wyżywienie całodzienne (cena 12,50 zł),
wyżywienie bez podwieczorków (cena 10,00 zł).
W przypadku rezygnacji z obiadów (wyżywienia całodziennego) należy przesłać
informację smsem, najpóźniej dzień przed rezygnacją.
Aktualny jadłospis oraz informacje odnośnie alergenów 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.

