
Rusiec, dnia……………… 

…........................................................... 

………………………………………… 
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres) 

 

……………………………… 
(Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego) 

W N I O S E K 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu 

 Proszę o umożliwienie korzystania z obiadów w stołówce szkolnej od poniedziałku do piątku  

 

mojej córce/ mojemu synowi  ………………………...………….……… klasa ......................... 
                                          (nazwisko i imię ucznia) uczennicy, klasa) 

W czasie pobytu w szkole będzie spożywała/ał następujące posiłki: 

•Śniadanie 

•Obiad 

*zaznaczyć wybrane posiłki 

 

 Zobowiązuję się do terminowego regulowania należności za obiady od 1-go do 15-tego dnia 

każdego miesiąca:- przelewem na konto bankowe numer: 03 9264 0009 0000 0202 2000 0030 

lub u intendenta (nieterminowa wpłata powoduje konieczność naliczania odsetek ustawowych).   

Zwrot  za posiłki w przypadku nieobecności dziecka, należy zgłaszać do intendenta – telefon 43 

6766021 co najmniej w dniu poprzedzającym nieobecność, okres nieskorzystania z posiłku. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu pobierania  opłat za wyżywienie 

obowiązującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu. 
 

.…………………………………………………………… 
                                                                                                           ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
                                                                                                                                                          

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

 W związku 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/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż: 

•Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec Telefon/fax: 

(043) 67 660 21, sekretariat@zsprusiec.pl. 

•Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: 
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl. 



•Pani/Pana dane przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych: ustalenia kwot odpłatności  za  

korzystanie z  wyżywienia w szkole,  co jest jednym z zadań Administratora wykonywanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. e RODO w zw. z art. 106 ustawy  Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17 z późn. zm.). 

•Odbiorcą danych osobowych może być obsługa informatyczna, firma informatyczna zapewniająca oprogramowanie/serwis, firma 

zapewniająca obsługę z zakresu ochrony danych osobowych na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

•Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

•Dane będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

•Przysługuje Pani/Panu prawo: 

•na podstawie art. 15 RODO prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do otrzymywania kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

•na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne 

•prawo do usunięcia danych  – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, 

•prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 

•prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO [w razie 

otrzymania sprzeciwu opartego na szczególnej sytuacji Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych, chyba że wykaże: a) istnienie 
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub b) 

istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, c) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym – jeżeli sprzeciw odnosi się do przetwarzania w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (na mocy art. 
89 ust. 1 RODO)]. 

•wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

•W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 

•Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów wskazanych w ust. 3. Niepodanie danych uniemożliwi 

ustalenie zasad przebywania dziecka w przedszkolu oraz kwot odpłatności. 

 

                  …………………………………………………………… 
                                                                                 (data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJA O REZYGNACJI Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE 

SZKOLNEJ 

 

 

 Informuję, że moje dziecko ……………………………………………………….. 

kl………………..od dnia …………………………….. nie będzie korzystało: 

• ze śniadań*  

•  obiadów * 

w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu. 

 

 

 

…………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 ……………………………………………………….. 
                                                                                                                                                        (podpis rodzica / opiekuna) 

 

 

* prosimy o podkreślenie odpowiedniej formy posiłku, z której następuje rezygnacja 
 

 

 


