
 

 

 

 

………………………………………….      Osiek, ……………………. 
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)             (data) 

 

……………………………….………. 
                             (adres)  

…………………………….…………. 
                      (numer telefonu) 

 

  

DEKLARACJA 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr.1 w Osieku- Szkoła Podstawowa 
 

 

                         Deklaruję, że 

 

…….…………………………….…………………            klasa …...….                   
                                  (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                                

 …….…………………………….…………………           klasa …...….                    
                                  (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                                

…….…………………………….…………………            klasa …...….                    
                                  (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                                

 
 

                        będzie  korzystać z  posiłków  w dniach 5.09.2022  do  22.06.2023 

 

1) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 9.08.2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1          

w  Osieku dzienna stawka żywieniowa za ciepły posiłek  dla ucznia szkoły podstawowej wynosi – 4,50 zł 
2) Dyrektor ma prawo do zmiany wysokości opłaty tzw. stawki żywieniowej wynikającej z kosztów produktów 

użytych do sporządzania posiłków . 

3) Stołówka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zobowiązuje się do przygotowania  ciepłego  posiłku   dla 

uczniów szkoły podstawowej  w godz. 

                                10.40 – klasy I-III 

                                      12.30  -  klasy  IV-VIII         

4) W przypadku nieobecności dziecka na posiłkach zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa                                     

pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców absencji dziecka do godz. 08:00 danego dnia                                                          

telefon:  33 8458-112 nr. wewnętrzny 20  lub 33 8458-131  . 
5) Informacja o opłatach będzie przekazywana rodzicom przez dziennik elektroniczny Librus do dnia 10 każdego 

miesiąca przez intendenta szkolnego. 

6) Opłatę wnosi się do 15 dnia  każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym uczeń korzystał                  

z posiłków  za pośrednictwem  dowodu wpłaty lub przelewu  na konto:  

             ABS Bank Spółdzielczy Oddział  w Oświęcimiu Nr rachunku: 64 8110 1023 2005 0333 0905 0004 

7) Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy                                    

Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Osieku. 

8) Za opóźnienie  we wnoszeniu opłat  będą naliczane odsetki w ustawowej wysokości. 

9) Rodzic / opiekun prawny może zrezygnować z posiłków  w formie pisemnej z co najmniej tygodniowym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 

 

 
 

 

 

            ……………………………….. 
             (podpis rodzica) 

 

 

WYPEŁNIA ORGAN 

 

NR SPRAWY: ZSP1. 342…………..2022 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku na podstawie  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/W – ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych (RODO), informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku przy ulicy Głównej 123, (32-608) Osiek. 

Dane kontaktowe do Administratora danych: e-mail sp1osiek@op.pl  tel. 33 8458-112   

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod.sp1osiek@op.pl   

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) wyrażona poprzez złożenie deklaracji, a w 

zakresie wpłat i zwrotów na rachunek bankowy podstawą jest obowiązek prawny nałożony na administratora (art. 6 ust. 1 lit c) 

RODO) wynikający z przepisów księgowych i rachunkowych.  

4. Dane osobowe na deklaracji będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu ustania celu przetwarzania określonego 

przez administratora w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. W zakresie wpłat i zwrotów na rachunek bankowy dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w danych przepisach tj. od 3 do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiła ostatnia wpłata. 

5. Odbiorcami danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa tj. banki, a także inne podmioty dostarczające 

oprogramowanie księgowe, inne instytucje na mocy nadrzędnych przepisów prawa w zakresie kontroli, audytu.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich 

danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, 

oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z przepisów prawa. Niektóre z tych praw podlegać mogą ograniczeniom w 

zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, każdej osobie, która ją wyraziła 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem,  z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez administratora, każdej 

osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000]. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 
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