Załącznik Nr 1
do Regulaminu stołówki szkolnej
Wychowawca klasy ….....................

Płońsk dn,…..

Formularz zgłoszeniowy korzystania z obiadów
w stołówce szkolnej
Ja niżej podpisana/y zgłaszam syna/córkę …........................
klasa ….......... do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej od dnia …...................
Jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia opłat za obiady do 10-ego każdego miesiąca wyłącznie na nr
konta : /07 8230 0007 0014 2944 2000 0008. W tytule przelewu należy podać dane dziecka /imię, nazwisko
oraz klasę, do której uczęszcza/. Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać na adres
e-mail: kalinska1@o2.pl
W przypadku nieobecności dziecka w szkole zobowiązuję się do zgłoszenia tego faktu najpóźniej jeden dzień
wcześniej . W razie całkowitej rezygnacji z obiadów należy wypełnić odpowiedni formularz u intendenta
szkoły.
E-mail rodzica …..............................................
Telefon kontaktowy do rodzica ……………………
Czytelny podpis rodzica …..............................................
25 maja 2018r. Weszły w życie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych /RODO/W związku z tym informujemy, że Pani/Pana dane
osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy najwyższych starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
1.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, dane kontaktowe :

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego 4 w Płońsku

09-100 Płońsk tel. /23/ 662 21 63,

e -mail : sp3.plonsk@sp3.pl:
2.dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: sp3.plonsk@sp3.pl
Pani/Pana dane osobowe:
3.będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit.e rozporządzenia Parlamentu i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przelewu takich danych
oraz uchylenia dyrektyw 95/46/We /dalej RODO/ w celu organizacji posiłków dla osób korzystających ze stołówki szkolnej:
4.nie będą udostępniane innym odbiorcom:
5.będą przechowywane tak długo jak długo są niezbędne do realizacji celu:
6.nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
7.dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu:
8.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych jest dobrowolne.

