
…………………………………..….. 
Pieczęć jednostki 

Umowa nr…………………………….. 

 
Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej 

zawarta w dniu 01.09.2021 roku w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów 

NIP: 8130008613, 

reprezentowaną przez  

Dorotę Nowak-Maluchnik – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie 

a 
………………………………………………………………………………………………………../imię i nazwisko/ 

zam. w ………………………………………………………………………………………………….….……………….. 

przy ul. ……………………………………………………………………………………….…………………….……….. 

Zwanym dalej Rodzicem/opiekunem prawnym 

§1 

Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez dziecko: 

 

………………………………………………………………………………………………                                

(imię i nazwisko, klasa) 

 

Wyrażam zgodę na przelew nadpłaty  z tytułu żywienia mojego dziecka na moje konto 

bankowe o numerze  

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

§2 

Przedmiot umowy realizowany jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie w oparciu 

o art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

§3 

1. Rodzic deklaruje, że dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej w okresie od 

września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego począwszy od września 2021/2022 

przez wszystkie lata, aż do zakończenia edukacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6                

w Rzeszowie. 

2. Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy składać na 

piśmie w sekretariacie szkoły pod koniec miesiąca poprzedzającego rezygnację.   

   §4 

1. Cena jednostkowa obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4,00 zł. Cena wynika                       

z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu. Szkoła 

zastrzega sobie prawo do zmiany stawki obiadowej, która będzie wprowadzana zarządzeniem 

Dyrektora i podana do wiadomości rodziców w okresie 1 miesiąca przed datą obowiązywania. 

 

2. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłat do 10 dnia każdego miesiąca z góry 

przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie. 

 

Na przekazie należy wpisać : 

Nazwa odbiorcy:  Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie 
Nr rachunku odbiorcy: 42 1020 4391 0000 6802 0187 3330 

Nazwa zleceniodawcy: Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. 

Tytułem:Wpłata na obiady/ imię i nazwisko dziecka / klasa / za miesiąc. 

 

3. Dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek stanowi datę dokonania płatności. 

4. Warunkiem wydania obiadu jest zarejestrowana na podanym rachunku bankowym terminowa 



wpłata za danym miesiąc. 

5. Jeśli uczniowie uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie 

Wychowawcy. 
6. Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać internetowo w aplikacji e-Dziecko 

STOŁÓWKA(strona internetowa aplikacji: https://edziecko.edu.pl/ (sugerowana przeglądarka 

Mozilla Firefox lub Chrome) w miejscu identyfikatora wpisać indywidualny numer nadany przez 

system, hasło: imię dziecka )lub telefonicznie pod numerem telefonu 17 748 26 00w bieżącym 

dniu wyłącznie do godziny 8.15. W przypadku braku zgłoszenia nie będzie dokonywany odpis. 

7. Rozliczenie należności za dany miesiąc obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy  

i ewidencjonowany jest w systemie najpóźniej trzeciego dnia roboczego kolejnego miesiąca. 

8. Należy wpłacać kwotę widoczną w zakładce "rozliczenie", która ujmuje odpisy za poprzedni 

miesiąc. W bieżących wpłatach nie należy odliczać odpisów z obecnego miesiąca. Odpis taki 

należy zaznaczyć w zakładce "zgłoszenie nieobecności". Będą one ujęte w kolejnym miesiącu. 

9. Odpisy oraz  niedopłaty na koniec każdego miesiąca zaliczane są na poczet przyszłych 

należności.  

10. Nadpłaty będą wypłacane na koniec roku kalendarzowego i koniec roku szkolnego do kwoty 

20,00 zł w gotówce, a powyżej kwoty 20,00 zł na podane przez Państwa konto. 

11. Wszelkie zmiany numerów kont należy zgłaszać na bieżąco w sekretariacie szkoły w formie 

oświadczenia lub w formie elektronicznej przesłanej na maila sekretariat@zszp6.rzeszow.pl  

w terminie do 7 dni od dnia zmiany numeru konta. 

12.   W przypadku zwłoki za opłatę za obiady w stołówce szkolnej Dyrektor Zespołu  może podjąć 

decyzję o wykreśleniu z listy uczniów korzystających z obiadów. Rodzic bądź opiekun prawny 

zostanie o tym fakcie poinformowany na piśmie. 

13. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z wpisaniem dziecka na listę uczniów 

żywionych w stołówce szkolnej. 

14.  Rodzic i uczeń zobowiązują się do przestrzegania zapisów Regulaminu stołówki szkolnej  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie. 

Rodzic oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin stołówki szkolnej, który zamieszczony 

jest na stronie http://www.zsp6.rzeszow.pl/. 

Postanowienia Regulaminu stołówki szkolnej są integralną częścią umowy. 

      §5 

Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie na podstawie porozumienia stron. 

§6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§8 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane 

przez sądy powszechne. 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

       §10 

Treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z uczęszczaniem ucznia na 

obiady znajduję się w załączniku nr 1. 

 

       

……………………………….    ……………………………… 
( podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego)     Podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

 

https://edziecko.edu.pl/
mailto:sekretariat@zszp6.rzeszow.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informuję, że: 

1. Administrator danych: 
Administratorem podanych danych osobowych, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 

6, ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24, 35-330 Rzeszów, reprezentowany przez 

Dyrektora Szkoły. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: 

iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu dziecka na obiady w stołówce 

szkolnej, oraz realizacji umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawarcie i 

prawidłowe wykonanie umowy. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy 

z  administratorem. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy a także przez okres 

dochodzenia do niej praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą 

przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa 

w tym zakresie.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach 

przewidzianych w art. 15 i 16 RODO; 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 

RODO): 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w 

art. 18 RODO; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO. 

7. Inne informacje: 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.  
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