
Załącznik nr 1 do Regulaminu Stołówki 

 
Karta zgłoszenia dziecka na obiady na rok szkolny 2022/2023 

 
1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………… 
2. Klasa……… 
3. Kontakt telefoniczny do rodzica/opiekuna prawnego ……………………. 

 Zgłaszam dziecko na obiady od dnia…………………… 
 
Obiady wydawane są w godz. 11.30-13.45  w wyznaczonym dla każdej klasy czasie. W uzasadnionych 
przypadkach mogą ulec zmianie wynikającej z organizacji zajęć w szkole. 
Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zapisów lub rezygnacji z żywienia pisemnie do końca miesiąca. 
Nieobecność dziecka na obiadach winni zgłaszać rodzice/opiekunowie u kierownika administracyjnego 
telefonicznie lub e-mailowo na adres gospodarczy@sp1lebork.pl. Odpisów w przypadku nieobecności na 
obiadach należy dokonywać przynajmniej dzień wcześniej do godz. 12.00. 
Wysokość opłaty za kolejny miesiąc po odliczeniu absencji dziecka należy uzgodnić z kierownikiem 
administracyjnym. 
Nieuregulowanie odpłatności za obiady w danym miesiącu (zgodnie z Harmonogramem wpłat”) oznacza, że 
dziecko nie będzie mogło korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu, którego dotyczyła opłata. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z regulaminem stołówki szkolnej, w tym formą odwoływania obiadów i 
uiszczania terminowo płatności za obiady i akceptuję je. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu 
kosztów żywienia dziecka, zgodnie z ustaloną stawką i obowiązującym harmonogramem. 

  
Lębork, dnia…………………      ……………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 

Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane dalej RODO,  Szkoła Podstawowa nr 1 
w Lęborku informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku, z siedzibą ul. Wojska Polskiego 10, 84-300 Lębork ; 
2. W Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com; 
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych: 
• w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),  
• w celu wypełnienia ciążących na  Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), Uchwała Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lęborku (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, 
a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku; 
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest: 
• w celu zawarcia i wykonania umów - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji 
ewentualnych roszczeń,  
• w celu wypełnienia ciążących na  Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku obowiązków prawnych - do czasu wypełnienia tych obowiązków, 
• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie, 
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lęborku z poszanowaniem Państwa praw i 
wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji 
ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego 
przetwarzania danych. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy; 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
11. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
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