
Załącznik nr 1  

do Regulaminu w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za ciepłe posiłki/obiady  

w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego  w Koszalinie 

 

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

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                data 

składającego oświadczenie 

 

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

  adres zamieszkania 

 

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

adres e-mail, numer telefonu 

 

 

Oświadczenie  
 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………. (imię i nazwisko), uczeń/uczennica 

klasy………….…. będzie korzystało w ciągu dnia z jednego ciepłego posiłku (zupa), o którym mowa w ww. 

regulaminie w dniach od ………….…………. do………………………. zgodnie z tabelą:  

 

* oznacz znakiem X dni tygodnia w poszczególnych miesiącach, w których dziecko będzie korzystało  
z posiłków w szkole 

miesiąc poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

styczeń      

luty      

marzec      

kwiecień      

maj      

czerwiec      

 

Pouczenie 

1. Zasady wnoszenia opłat za "ciepły posiłek" wydawany w szkole określa Regulamin w sprawie 

korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za ciepłe posiłki / obiady w Szkole Podstawowej nr 10 im. 
Stefana Żeromskiego  w Koszalinie. 

2. Skutkiem złożenia niniejszego oświadczenia jest naliczanie opłat za korzystanie z posiłków wydawanych  
w szkole.  

3. W czasie ferii i świąt oraz dni ustawowo wolnych posiłki nie będą wydawane.   
4. Wysokość opłaty wnoszonej przez rodzica (wsad do kotła) wynika z Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Koszalina. 

5. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie prawni dziecka nie dokonają wpłaty za obiady w terminie 

określonym w niniejszym regulaminie, otrzymają przypomnienie o konieczności uiszczenia opłaty. 
Informacja przekazana jest na adres mailowy wskazany w deklaracji. 

 

Zobowiązuję się do uiszczania do 5-ego dnia każdego miesiąca opłaty za korzystanie przez moje dziecko  
z  "ciepłych posiłków" w danym miesiącu w wysokości określonej następująco: cena za jeden gorący posiłek X 
liczba dni w miesiącu, w którym dziecko spożywa posiłki, na wskazane konto bankowe nr 

41114021180000236310001010 (tytuł płatności: ciepły posiłek,  imię i nazwisko ucznia, klasa do której 
uczęszcza dziecko oraz nazwa miesiąca, za który dokonywana jest wpłata).  



Powstałą nadpłatę z tytułu wpłaty za "ciepły posiłek", której nie można zaliczyć na kolejny miesiąc, proszę 
zwrócić na rachunek bankowy nr 

                        

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia. 
Oświadczam że zapoznałam/łem się z Regulaminem w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za 
ciepły posiłek /obiad w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego  w Koszalinie. 

Jestem świadoma/y faktu, że w przypadku niezgłoszenia nieobecności mojego dziecka w szkole w sposób 
opisany w ww. Regulaminie, opłata za posiłek będzie naliczona.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe jest Szkoła Podstawowa nr 10 

im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie, ul. Chopina 42 

2) Szkoła przetwarza dane osobowe w celu realizacji Programu „Gorący posiłek”. Podstawę prawną 
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w powiązaniu z art. 106 ust. 3 oraz art. 106a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

3) Szkoła udostępni dane dziecka ajentowi, który dostarcza i wydaje gorące posiłki dzieciom. 
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 pełnych lat kalendarzowych od zakończenia roku szkolnego, 

którego dotyczy zgłoszenie. 
5) Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych oraz  prawo do ich sprostowania.  

6) Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania na zasadach opisanych odpowiednio w art. 17 i 18 RODO. 

7) Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to 
możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 

2). 

8) Podanie danych osobowych, które zawiera Karta zgłoszenia korzystania z jednego gorącego posiłku 
jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia dziecka w programie. 

9) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób: 
- elektroniczny, na adres email iod@zeto.koszalin.pl, 

- tradycyjny na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD. 

 

 

 

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

 data, czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

mailto:iod@zeto.koszalin.pl

