
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W JAŚLE ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie korzystania z obiadów mojemu synowi/córce: 

Lp Nazwisko Imię Klasa w roku szk. 
2019/2020 

1  
 

  

Dane do kontaktu z rodzicami – opiekunami: 

Lp Rodzice/ 
Opiekunowie 

Nazwisko Imię Nr telefonu Adres do 
korespondencji 

1. 
 

Matka     

2. Ojciec 
 

    

  
 

    

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych wyłącznie w 

celu nawiązania kontaktu w sprawach związanych z płatnościami za obiady wydawane w naszej szkole. Zostałem/am poinformowany, że 

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie przeze mnie zgody jest 

jednoznaczne z rezygnacją z obiadów. Szkoła Podstawowa nr 7  jest administratorem Państwa danych osobowych. Mogą Państwo uzyskać 

więcej informacji realizując swoje prawo dostępu do danych poprzez osobisty kontakt w siedzibie Administratora przy ul. Św. Jana z Dukli 94, 38 

- 200 Jasło lub mailowo:  sp70@op.pl. Ponadto w każdym czasie mogą Państwo sprostować swoje dane, ograniczyć ich przetwarzanie, 

sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych oraz je usunąć, a my jeśli tylko będzie to możliwe wypełnimy Państwa żądania. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej: na stronie internetowej szkoły https://sp7jaslo.edu.pl/ oraz w siedzibie administratora. 

Zapoznałem/am się z regulaminem stołówki szkolnej oraz wnoszenia opłat z tytułu kosztów żywienia mojego 

dziecka w Szkole Podstawowej nr7 w  Jaśle pełni je akceptuję i zobowiązuję się do ich regularnego uiszczania. 

Regulamin stołówki dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej stołówki. 

Jasło, dnia ……………………………  Podpis rodzica/opiekuna dziecka …………………………………………………. 

*zasady opłat „INFORMACJA DLA RODZICÓW” (poniżej) 

(tu odciąć i pozostawić do dyspozycji rodzica)  *Informacja dla Rodziców / Opiekunów 

1. Koszt obiadów nalicza się poprzez pomnożenie ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu przez koszt 

jednego obiadu, na dzień 01.09.2019 r - 6. 20 zł.  

2. Termin płatności – do 20 – tego dnia następnego miesiąca  

3. Odpisy obiadów za nieobecność ucznia w szkole z tytułu choroby można zgłaszać w dniu poprzedzającym 

nieobecność lub najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8
.30

 (telefonicznie lub osobiście). 

4. Kwota za obiady zostanie odliczona TYLKO I WYŁĄCZNIE PO ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA! 

5. Płatność za obiady w formie przelewu lub w kasie Banku Spółdzielczego (obok ZUS) –  

nr konta  

6. Przy płatności należy wskazać: Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle, 38-200 Jasło, w tytule – płatność za obiady 

(Nazwisko i imię dziecka – kwota) z wyszczególnieniem każdego dziecka korzystającego z obiadów. 

7. Uczniowie spożywają obiady we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do piątku, bez możliwości 

wyboru dań). 

8. Zapisów lub rezygnacji z obiadów dokonują rodzice lub opiekunowie wyłącznie w formie pisemnej od 

pierwszego dnia każdego miesiąca. 


