DEKLARACJA
Deklaruję, że moje dziecko
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka, klasa (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
będzie korzystać z wyżywienia: zupa /II danie/ zestaw obiadowy (zupa +II danie) * w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Ząbkach przy ul. Batorego 11 w roku szkolnym 2022/2023 w terminie od 5 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
Zobowiązuję się do terminowych wpłat za wyżywienie według podawanego harmonogramu, w przypadku braku wpłaty w
terminie, jestem świadoma/y że dziecko może zostać skreślone z listy żywieniowej.
Odpisy zgłoszone na kuchnię pod numerem tel. 502-237- 373 lub samodzielnie przez Rodzica w systemie elektronicznym LOCA
będę rozliczać systematycznie z miesiąca na miesiąc. Przyjmuję do wiadomości, iż odpisy nie rozliczone w terminie nie będą
zwracane.
Za zgłoszone nieobecności w czerwcu 2023r złożę pisemny wniosek z prośbą o zwrot na konto.
W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu korzystania z wyżywienia złożę pisemną rezygnację na ręce Szefowej kuchni ,
mailem na adres: knowak@rebus.net.pl lub sms’em z trzydniowym wypowiedzeniem.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku braku złożenia rezygnacji, posiłki będą codziennie przygotowywane dla dziecka
i zobowiązuję się za nie zapłacić.
Poinformuję firmę Rebus o zmianie telefonu kontaktowego lub adresu mailowego.
*niepotrzebne skreślić

Nr telefonu kontaktowego / adres mailowy

DRUKOWANYMI LITERAMI

Czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna

Jeśli korzystacie Państwo z Karty Dużej Rodziny - prosimy o dołączenie do deklaracji jej kopii oraz kopii karty „jestem z Ząbek”
W przypadku posiadania decyzji z OPS – prosimy o dołączenie do deklaracji jej kopii
Informujemy, iż podanie adresu mailowego umożliwi nam wdrożenie elektronicznej aplikacji do robienia odpisów oraz rozliczeń posiłków
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w deklaracji w celu umożliwienia mojemu
dziecku korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania
podanych przeze mnie danych osobowych.

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

Klauzula informacyjna Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem DANYCH osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
69/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)- zwane dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Rebus sp. z o.o. z siedzibą, ul. Lipowa 36D 05-123 Dąbrowa Chotomowska
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: rebus@rebus.net.pl
3.Dane będą przechowywane i przetwarzane przez 1 rok od dnia zakończenia umowy.
4. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Państwa dziecku korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej.
5. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 106 z ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit a i
b RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej udzielenia. Brak zgody będzie uniemożliwiał
weryfikację i rozliczenie dziecka oraz korzystanie z posiłków.
7. Odbiorcami danych są: Ośrodek Pomocy Społecznej - dotyczy tylko uczniów korzystających z pomocy finansowej, Urząd Miasta Ząbki oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach ul. Batorego 11 jako strona umowy najmu kuchni, Biuro Rachunkowe „Ekspert” – Małgorzata Tranczewska
– Krawczyk, z siedzibą w Legionowie 05-120, ul. Rynek 10, lok.14, które zapewnia na rzecz Rebus Sp. z o.o. obsługę kadrowo – księgową, oraz
Grupa LOCA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo – administratora systemu informatycznego zamawiania posiłków.
8. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie
zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć na adres mailowy: rebus@rebus.net.pl
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 11. Przysługuje Państwu
prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

