Załącznik nr 1.
W przypadku wypełniania odręcznego, formularz należy wypełnić drukowanymi literami.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚNIADANIA I OBIADY NA ROK
SZKOLNY 2021/2022
Proszę o przyjęcie …………………………………..… (imię i nazwisko dziecka)
uczennicy/ ucznia klasy ….… do stołówki szkolnej (właściwe dni proszę zakreślić krzyżykiem).

Dni tygodnia Śniadanie Obiad
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Okres korzystania ze stołówki szkolnej: ……………...………. (data początkowa i końcowa).
Uwagi. Ewentualną rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie do Kierownika stołówki,
najpóźniej do 25. dnia poprzedniego miesiąca.

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły
Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.
Zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania należnej opłaty z tytułu żywienia dziecka.

………………………………..……..
(data, podpis Rodzica/ Opiekuna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21, im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ul Zuchów 1, 20-047 Lublin.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: sp21@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych.
3. Celem przetwarzania danych osobowych zapewnienie uczniom Szkoły możliwości korzystania ze stołówki szkolnej.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
a) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na wspieraniu prawidłowego rozwoju
uczniów Szkoły w zw. z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 6 ust. 1 lit e RODO).
b) niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze takich jak: przechowywanie dokumentacji
zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostek
oświatowych miasta Lublin stanowiącym załącznik nr. 2 do zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin (JRWA) ze zm. (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c) niezbędność przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do umożliwienia korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Niepodanie danych będzie
skutkowało brakiem możliwości korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym Szkoła powierzyła przetwarzanie danych, w szczególności Urzędowi Miasta Lublin,
plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin oraz innym podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów
obowiązującego prawa.
7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków Szkoły wobec
uczniów oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, który
wynosi 5 lat.
8. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w
szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych, b)
prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17
RODO; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; e) prawo wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; f) prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi
przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
………………………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis)
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