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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 przy  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach (zwana dalej ZSP7) 

ROK SZKOLNY ................. / ................. 
1) Dane dziecka 

a. nazwisko:  ..............................................................................................................................  

b. imię:  ......................................................................................................................................  

c. PESEL:  .................................................................................................................................  

d. klasa:  .....................................................................................................................................  

e. adres zamieszkania:  ..............................................................................................................  

2) Dane rodziców / opiekunów prawnych 

a. matka / opiekunka prawna: 

i. nazwisko:  .........................................................................................................................  

ii. imię: ..................................................................................................................................  

iii. adres zamieszania:  ...........................................................................................................  

iv. numer telefonu kontaktowego: .........................................................................................  

v. adres email:  ......................................................................................................................  

b. ojciec / opiekun prawny: 

i. nazwisko: ..........................................................................................................................  

ii. imię: ..................................................................................................................................  

iii. adres zamieszania: ............................................................................................................  

iv. numer telefonu kontaktowego: .........................................................................................  

v. adres email:  ......................................................................................................................  

3) Dodatkowe informacje 

a. dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej  ☐ TAK  ☐ NIE 

b. dziecko jest objęte integracją    ☐ TAK  ☐ NIE 

4) Informacje o zwrocie za nieobecność na obiedzie szkolnym lub nadpłata za posiłki 

a. numer konta: ..........................................................................................................................  

b. imię i nazwisko właściciela: ..................................................................................................  

5) Oświadczam, że: 

a. zapoznałam/em się z regulaminem stołówki szkolnej i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania oraz zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za posiłki na terenie 
świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie, czyli do 10-tego dnia danego miesiąca, 

b. dane osobowe w niniejszym formularzu są prawdziwe i prawidłowe, 
c. zostałem poinformowany o tym, że stołówka szkolna jako miejsce zbiorowego żywienia nie 

uwzględnia specyficznych potrzeb żywieniowych uczniów z chorobami przewlekłymi bądź 
alergiami pokarmowymi oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki związane 
z powyższym. 

 

 .............................................................................   ................................................................................  
(data i czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)   (data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
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Klauzula informacyjna 

Administrator danych 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach, 

ul. Ligonia 36, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 

Cel i podstawa przetwarzania 
1. Dane osobowe przetwarzane w umożliwienia zapisania dziecka na obiady w stołówce szkolnej. 
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

a. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.), 
b. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.), 
c. art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
3. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu 

obrony/dochodzenia tych roszczeń jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 

Okres przechowywania danych 

1. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie 
Ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173). 

Odbiorcy danych osobowych 

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania na mocy przepisów prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: 
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
b. poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
d. złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie (cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem), 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Obowiązek podania danych 

1. Podanie przez  Państwa danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będę się wiązało 
z brakiem możliwości zapisania dziecka na obiady w stołówce szkolnej. 

Informacje o przekazywaniu danych 

1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Informacje o profilowaniu 

1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 

Inspektor ochrony danych Administratora  

1. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku jest: Krzysztof Dylong, iod@sp10gliwice.pl. 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu zapisu dziecka na obiady w stołówce szkolnej oraz 
potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną. 
 

 ........................................................................   ................................................................................  
(data i czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)     (data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
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