
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY 

Tylko wypełnienie i złożenie dokumentu w szkole upoważnia Państwa dziecko do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przy Szkole 

Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. 

Deklarację należy dostarczyć do wychowawcy  

 

 

Imię i nazwisko Ucznia................................................................................, klasa ................(w którym 

dziecko będzie uczęszczało w  roku szkolnym 2022/2023 

PESEL Ucznia ........................................................................................................................ 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna....................................................................................... 

Telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna........................................................................... 

Nr rachunku bankowego, na który będą kierowane zwroty nadpłat 

................................................................................................................................................... 

 

Zasady korzystania z usług stołówki 

 

1. Cena jednostkowa za obiad (zupa, drugie danie, napój) wynosi 3,50 zł.( cena może ulec zmianie od 01.09.2022 

2. Płatności dokonywane są do 10 dnia miesiąca następnego, za który opłata jest wnoszona (w którym nastąpiło 

wyżywienie), w kwocie podanej na stołówce szkolnej bądź od wychowawcy. Z wyjątkiem miesiąca grudnia i 

czerwca kiedy opłatę należy uiścić do końca danego miesiąca. 

 

Kwotę należy wpłacić na konto szkoły: 

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród 

05 8636 1015 2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie  

W tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Nieobecności należy zgłaszać do intendentki przez dziennik elektroniczny Vulcan, najpóźniej do godziny 8:15. 

4. Tylko zgłoszone nieobecności skutkują pomniejszeniem należności. 

5.  Pomniejszenie należności za zgłoszony odpis zostaje naliczony tylko i wyłącznie przez intendenta Szkoły 

Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. 

6. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny 

miesiąc. 

7.  Zmiany w pw. zasadach zostaną opublikowane na stronie internetowej. Pełna wersja regulaminu dostępna jest 

na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie. 

 

Deklaracja 

 

1. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej opisanymi wyżej i 

akceptuję je w całości.  

2. Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2022/2023 na powyższych zasadach (szerzej opisanych 

w Regulaminie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie). 

3.  Zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłat. 

 

Data...................................,  

                                                     czytelny podpis       

                                                        Rodzica/Opiekuna 

                                                     .......................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 Klauzula informacyjna 

 

 

 

 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, tel.(013)4415031, e-

mail nzsp@poczta.onet.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

oswiatarodo@gmail.com 

3. Dane osobowe Pana/ i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy 

stołówki szkolnej. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować brakiem możliwości zapisu na obiady w stołówce szkolnej. 

5. Dane Pana/ Pani będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i 

przechowywania  dokumentacji z organizacji pracy stołówki szkolnej. 

6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci mogą być przekazywane jedynie podmiotom 

mającym podstawę prawną otrzymywania takich informacji. 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięcia;. 

8. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania 

decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego   

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACOWNIKA NA OBIADY 

Tylko wypełnienie i złożenie dokumentu w szkole upoważnia Państwa do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej 

w Nowym Żmigrodzie. 

Deklarację należy dostarczyć do Intendentki 

 

 

Imię i nazwisko Nauczyciela................................................................................,  

Miejsce pracy....................................................................................................................... 

Stanowisko....................................................................................... 

 Z obiadu korzystam przez cały tydzień lub w wybrane dni: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 

piątek.( właściwe dni  podkreślić) 

Telefon kontaktowy........................................................................... 

Nr rachunku bankowego, na który będą kierowane zwroty nadpłat 

................................................................................................................................................... 

 

Zasady korzystania z usług stołówki 

 

1. Cena jednostkowa za obiad (zupa, drugie danie, napój) wynosi 7,00 zł.( cena może ulec zmianie od 

01.09.2022 

2. Płatności dokonywane są do 10 dnia miesiąca następnego, za który opłata jest wnoszona (w którym 

nastąpiło wyżywienie), w kwocie podanej na stołówce szkolnej oraz stronie internetowej szkoły. Z 

wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca kiedy opłatę należy uiścić do końca danego miesiąca. 

 

3. Kwotę należy wpłacić na konto szkoły: 

4. Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród 

5. 05 8636 1015 2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie  

6. W tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata. 

 

7. Nieobecności należy zgłaszać do intendentki przez dziennik elektroniczny Vulcan, najpóźniej do godziny 

8:15. 

8. Tylko zgłoszone nieobecności skutkują pomniejszeniem należności. 

9.  Pomniejszenie należności za zgłoszony odpis zostaje naliczony tylko i wyłącznie przez intendenta Szkoły 

Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. 

10. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, Pracownik będzie zobowiązany  opłacić obiady na kolejny 

miesiąc. 

11.  Zmiany w pw. zasadach zostaną opublikowane na stronie internetowej. Pełna wersja regulaminu dostępna 

jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie. 

 

Deklaracja 

 

4. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej opisanymi wyżej i 

akceptuję je w całości.  

5. Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2022/2023 na powyższych zasadach (szerzej opisanych 

w Regulaminie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie). 

6.  Zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłat. 

 

Data...................................,  

czytelny podpis Pracownika........................................................................... 



Klauzula informacyjna 

 

 

 

 

9. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, tel.(013)4415031, e-

mail nzsp@poczta.onet.pl 

10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

oswiatarodo@gmail.com 

11. Dane osobowe Pana/ i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy 

stołówki szkolnej. 

12. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować brakiem możliwości zapisu na obiady w stołówce szkolnej. 

13. Dane Pana/ Pani będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i 

przechowywania  dokumentacji z organizacji pracy stołówki szkolnej. 

14. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci mogą być przekazywane jedynie podmiotom 

mającym podstawę prawną otrzymywania takich informacji. 

15. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięcia;. 

16. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania 

decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego   

 


