
...............................................................                                         Częstochowa,  dn. .............................................. 

           
              imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

.............................................................. 
          telefon kontaktowy/ email  

 
 

 

DEKLARACJA- ZOBOWIĄZANIE  

 
Ja, niżej podpisany deklaruję, że mój syn /córka 

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

uczeń klasy............./SP-2 

 

w roku szkolnym 2020/2021- będzie korzystał /a  z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach: 

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

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

 

Zobowiązuję się do dokonywania wpłat do 10-go  dnia miesiąca obejmującego okres 

żywienia, zgodnie z podaną informacją o odpłatności za obiady w danym miesiącu.   

Wpłaty dokonam  na konto szkoły -   

 

 nr rachunku bankowego :  38 1030 1104  0000 0000  9313  9001 

 

W przypadku  rezygnacji zgłoszę to przed rozpoczęciem nowego okresu żywienia,  nie później niż 

na dwa dni przed  rezygnacją.  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem stołówki szkolnej. 

 

 
 

 

 

 

 

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

                            ( czytelny podpis rodzica)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Częstochowie, tel. 34 322 04 55,  

e-  mail: sp02@edukacja.czestochowa.pl 

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

iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl  lub numerem telefonu 34 370 63 14. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 17 marca 2017 r. w celu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Państwa 

dzieci.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły. Odmowa ich podania uniemożliwi realizację 

celu określonego w pkt.3. 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są  

w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej: www.sp2.czest.pl/index.php/klauzury-

informacje. 

Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, które spoczywają na 

Administratorze. 

 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl

