KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
Proszę o przyjęcie dziecka ………………………….………………………………………………
imię i nazwisko

ucznia/uczennicy* klasy ……….. na obiady w stołówce szkolnej od dnia …………………………..……..
Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
Imiona i nazwiska: …………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………
Adres e – mail: ……………………………………………………………………………………………….
Czy matka dziecka pracuje?: TAK/NIE*
Czy ojciec dziecka pracuje?: TAK/NIE*
* niepotrzebne skreślić

Nasielsk, dnia ……………………………

…….………………………………
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dostępne są: 1) w sekretariacie
szkoły.
Oświadczenie
Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych
osób upoważnionych przeze mnie do odbioru dziecka zgodnie z wymogami art. 143ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Data ……………………………………..

Czytelny podpis ……………………………………….
ZOBOWIĄZANIE
rodzica/prawnego opiekuna

Ja niżej podpisany/a, zapoznałem/am się z regulaminem dożywiania. Zobowiązuję się do regularnego
opłacania należności za obiady zgodnie z otrzymanym rozliczeniem za dany miesiąc (termin płatności do 10
dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc). Zgodnie z art. 481 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 380) nieterminowe wpłaty będą skutkowały naliczaniem odsetek
ustawowych. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej Nr
2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Odliczenie

kosztu

obiadu

nastąpi

po

zgłoszeniu

do

sekretariatu

szkolnego

(licząc od następnego dnia zgłoszenia, do ostatniego dnia włącznie). Zgłoszenia dokonuje rodzic/prawny
opiekun dziecka. Pojedyncze nieobecności na obiadach nie będą odliczane.
Nasielsk, dnia ……………………………

…….………………………………
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

