
                                                Rzeszów, dn. ………………………..   

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA  

NA OBIADY DO STOŁOWKI SZKOLNEJ   

   

…………………………………………………..    

    imię i nazwisko rodzica  

…………………………………………………..   

    adres   

…………………………………………………..   

telefon/ mama 

…………………………………………………..   

telefon/ tata 

………………………………………………….  

adres e-mail   

 

  Proszę o zapisanie mojego dziecka  

 

……………………………………………………………uczennicy/ucznia klasy ……...…….. na obiady w roku  

szkolonym 2022/2023 począwszy od dnia………..……………………………......… roku.  

Wyrażam zgodę na przelew nadpłaty z tytułu żywienia na mój rachunek bankowy o numerze:  

  
* Podanie numeru konta jest dobrowolne – przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, 

w celu dokonywania rozliczeń. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie pozostałych danych jest 

niezbędne, aby uczeń mógł korzystać                  z obiadów organizowanych przez szkołę.  

  

W przypadku zmiany numeru zobowiązuję do dostarczenia aktualnego numeru konta bankowego.  

1. Zapoznałem/łam się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie. 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji od Zespołu Szkolno  – Przedszkolnego nr 6  na mój  

adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, 

poz. 1204)   

………………………………………………. 

                                                                                                                 data i czytelny podpis/   rodzica/opiekunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

I. Administrator danych: Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie, ul. 

Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.  

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez 

 adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

 Dane przetwarzane są w szczególności w celu:  

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) 

RODO-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO np. w przypadku przetwarzania danych osobowych polegającego na 

wyróżnianiu dzieci za osiągnięcia;  

c.  jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację Pani/Pana (Pani/Pana dziecka) wizerunku w celach 

określonych w treści zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO — zgoda.  

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

osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem. 

V. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, 

wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane 

dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;  

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;  

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  

d) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn —w sytuacji gdy podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda,  

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO  

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny.  

VIII. Inne informacje: W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, ani profilowania. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y. 

 

 

……………………………………………….   

                                                                                                                 data i czytelny podpis/   rodzica/opiekunka 


