Kontakt do rodziców
Imię nazwisko:
Telefon:
e-mail:

DEKLARACJA NA POSIŁKI klasy 0-3
w roku szkolnym 2018/2019
Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:
Deklarowane posiłki (proszę zaznaczyć wybrany
posiłek w ostatniej rubryce tabelki)
Pełne wyżywienie (śniadanie, zupa II danie kompot,
podwieczorek)
Cały obiad (zupa, II danie, kompot)
Drugie danie kompot
Zupa
Cały obiad i podwieczorek
Drugie danie i podwieczorek
Śniadanie i obiad
Karta obiadowa etui i smycz

12,00zł
7,00zł
6,50zł
2,00 zł
9,50zł
9,00 zł
9,50zł
20,00zł

Proszę wypisać produkty na które dziecko ma alergie lub wymaga specjalnej
diety***………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
*** Do każdego posiłku bezglutenowego lub specjalnej diety doliczana jest dodatkowa opłata 1 zł.
WSZYSTKIE DZIECI ABY MOGŁY KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW MUSZĄ MIEĆ KARTĘ OBIADOWĄ. KOSZT
KARTY JEST JEDNORAZOWY I DOLICZAMY GO DO ABONAMENTU WE WRZEŚNIU.
W celu usprawnienia rozliczeń prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich punktów.
Deklaracje, w których brak będzie numeru telefonu nie będą uznane.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dołączonej do deklaracji „Informacji dla rodziców”
i w pełni ją akceptuję.

Data:

Podpis rodziców:**

** Klauzula informacyjna.
1. Administrator danych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie
firma Mariusz Kocięda „ Grupa Loca” ul. Stefana Żeromskiego 6,13-200 Działdowo , NIP:5711462111
2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu
ewidencjonowania posiłków oraz księgowania płatności za posiłki.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, o której to przesłance mowa w art. 6 ust. 1b) 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.
4. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez
Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom
współpracujących z Administratorem : Flo-pol Małgorzata Durek , 05-126 Wólka Radzymińska , ul.
Szkolna 19 .
5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez
okres prowadzenia ewidencji posiłków ale nie dłużej niż do 30,06,2019
6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje
prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email
kontakt@flo-pol.pl .
7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak
możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie 2
powyżej.

