
………………………………………………………                                           Lublin, dn. ……………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

…………………………………………………….. 

Adres zamieszkania (kod, miasto) 

…………………………………………………….. 

Ulica, nr domu i mieszkania 

…………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

                                                    DEKLARACJA 

Deklaruję przystąpienie do korzystania z żywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 24, 20-

080 Lublin ul. Niecała 1 mojej córki/syna ……………………………………………………………………ucznia 

kl…………… w okresie od dnia ……………………… do dnia ………………………………. roku. 

1. Zobowiązuje się regulowad należności za żywienie w stołówce szkolnej w terminie do dnia 10 

każdego miesiąca. Płatności należy dokonad gotówką w kasie Banku PEKAO S.A. Lublin ul. 

Królewska 5 lub w innym oddziale tego banku lub przelewem na rachunek bankowy Szkoły 

Podstawowej nr 24 Lublin, ul. Niecała 1 nr 39 1240 1503 1111 0010 0167 1174. 

2. Wyrażam zgodę na zapłatę odsetek karnych (ustawowych) naliczonych od nieterminowych 

wpłat za żywienie 

3. W przypadku rezygnacji z żywienia w stołówce zobowiązuję się powiadomid na piśmie 

intendenta stołówki szkolnej najpóźniej na dzieo przed planowaną rezygnacją. 

4. Zobowiązuję się powiadomid intendenta stołówki szkolnej o nieobecności na obiedzie na 1 

dzieo przed dniem żywienia lub w dniu żywienia do godz. 8 00. Brak powiadomienia we 

wskazanym terminie spowoduje, że pokryję należności związane z żywieniem. 

Czytelny podpis osoby deklarującej : …………………………………………………………………………………………… 

Od dnia ……………………………………..20……… roku rezygnuję z dalszego żywienia mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………w stołówce szkolnej. 

Lublin, …………………………………………………..                                   ……………………………………………………………... 

                                                                                                             Czytelny podpis rodzica (opiekuna) 

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie z siedzibą ul. Niecała 1, 20-080 Lublin, REGON 000714277 i 

przetwarza je w zakresie : dane indentyfikacyjne ucznia (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL), adres zamieszkania ucznia, numer telefonu do rodziców, oddział do 

którego uczęszcza uczeo, w celu dokonywania rozliczeo finansowych dotyczących wyżywienia ucznia w szkole. 

Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie art..7 ust.3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie 

ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, na podstawie art.7 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem zgodnie z art.15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do 

przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktowad się pod adresem e-mail 

poczta@sp24.lublin.eu 


