
DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW SP 38 
VITA COOK - tel. 888 221 667 

 
Proszę o wpisanie dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………. 
 
Ucznia klasy ……………………………. Na obiady w stołówce od……………………………do VI. 202….. 
 
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką oraz TELEFON KONTAKTOWY : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail (DRUKOWANYMI LITERAMI): ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zobowiązuję się do: 
1. Regularnego wpłacania należności za obiady – opłata z góry: 

 na konto: w BOŚ Bank 16 1540 1115 2044 9134 5886 0003 

 gotówką w wyznaczonych dniach 
W tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza. Wpłat należy 
dokonywać od 26-ego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy (np. od 26.IX za X). 
W przypadku braku wpłaty po tym terminie, zastrzegamy sobie możliwość nie wydania obiadu. 
 
2.  ODPISY za obiady zgłaszamy TYLKO i wyłącznie SMS pod numerem telefonu 888 221 667 do godz. 8:00  
rano danego dnia (tylko zgłoszone w terminie nieobecności będą odliczone przy płatności w następnym 
miesiącu). Pracownicy stołówki nie są informowani o planowanych przez szkołę wyjazdach oraz wyjściach 
poszczególnych klas. Również takie nieobecności wymagają zgłoszenia przez Rodzica/Opiekuna. 
Treść SMS: imię, nazwisko, klasa, dzień nieobecności. 
 
3. Zapoznałem się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz terminami płatności. 
Regulamin oraz zasady płatności za posiłki oraz bieżące informacje dotyczące pracy stołówki (jadłospis, 
wysokość abonamentu, przerwy w pracy stołówki, zmiany godzin wydawania obiadów) można znaleźć na 
stronie internetowej Szkoły lub na tablicy ogłoszeń. 
 
RODO: 
      1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z działalnością stołówki .    

2.    Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia roku szkolnego lub będzie to wynikać z przepisów prawa. 
3.    Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z obiadów abonamentowych dla dziecka i ma charakter 

dobrowolny.  Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania umowy sprzedaży posiłków. 
5.    Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Waszych danych osobowych. 
6.    Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl. 

 
 
 
Kraków, dn. .............................                       Podpis Rodzica/Opiekuna …............................................... 
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