Deklaracja korzystania z posiłków w ZSP 3 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa Asnyka / 05.09.2019 – 25.06.2020 /
1. Imię i nazwisko Dziecka ………………………………………………………………………….…………..…..…………….
2. Imię i Nazwisko Opiekuna ……………………………..……………………………………..………………………………..
3. Telefon kontaktowy Opiekuna …………..………….…………………………………….…………………… ……………
4. Adres e-mail……………..……………………………………………………………………………………………………………..
5. Cena zestawu podstawowego posiłków / obiad dwudaniowy, kompot / wynosi: 7 zł
Opiekun zobowiązuje się dokonad wpłaty do 5 dnia każdego miesiąca, w którym będą
spożywane posiłki;
Wpłaty należy dokonywad przelewem bankowym na konto mBank :
Lavion , Lotnisko, 44-100 Gliwice
46 1140 2004 0000 3702 7793 9306
podając w tytule przelewu:
Imię i Nazwisko Dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc została dokonana wpłata wg wzoru:
JAN NOWAK SKRZATY II A WRZESIEŃ 2019
Nieobecnośd Dziecka należy zgłosid najpóźniej do 8.00 rano w dniu wydawania posiłku/ów
SMS na nr telefonu 886 768 941 treści: JAN NOWAK II A DZIEŃ.MIESIĄC
/ rozliczenia nr telefonu : 795 431 963 /
d. Odliczenie kwoty nastąpi z odpłatności w następnym miesiącu,
e. Niezgłoszona nieobecnośd Dziecka w wyznaczonym czasie nie podlega zwrotowi kosztów,
8. Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i je akceptuję.
9. Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….……………………………………………………………………………………..………..
Data

Imię i Nazwisko Opiekuna prawnego

Podpis

Załącznik do zgłoszenia dziecka do żywienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony
osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż :
1. Administratorem Paostwa danych osobowych w postaci: Imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka,
nazwy placówki oświatowej oraz klasy lub grupy do której dziecko uczęszcza, podanych podczas zawierania umowy o żywienie dziecka w
placówce oświatowej jest :Lavion Wojciech Łobodziec z siedzibą w Gliwicach, Lotnisko.
2. Paostwa dane są przetwarzane w związku z realizacją żywienia dzieci w placówce oświatowej, przekazywaniem informacji związanych z
realizacją tej umowy oraz z prowadzeniem rozliczeo związanych z realizacją tej umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do
wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania
w/w czynności.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przesłania przez Paostwa do Lavion Wojciech Łobodziec informacji o zakooczeniu
realizacji umowy o żywienie dziecka lub wycofania zgody. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez
okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Mają Paostwo prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego RODO, jeśli uznacie Paostwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Lavion Wojciech Łobodziec narusza przepisy RODO.
4. Przetwarzane przez nas Paostwa dane osobowe mogą byd przechowywane na serwerach należących do Podwykonawców świadczących
usługi informatyczne na rzecz Lavion Wojciech Łobodziec. Przetwarzane przez nas Paostwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób
trzecich.
5. Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
6. Przysługuje Paostwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Paostwa informacji opiera się na udzielonej przez Paostwa zgodzie, mają Paostwo
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcecie Paostwo zmienid zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieśd sprzeciw i/lub cofnąd
swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: jw@lavion.pl
A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach wynikających z niniejszego załącznika:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------data, imię i nazwisko, podpis

B. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Lavion Wojciech Łobodziec, Lotnisko, Gliwice informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda ta
jest nam potrzebna w celu umożliwienia wysyłania do Paostwa wiadomości oferty handlowej drogą elektroniczną. Oświadczam, że
zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu,
pocztą tradycyjną na adres: Lavion Wojciech Łobodziec z siedzibą w Gliwicach, Lotnisko lub mailowo: jw@lavion.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------data, imię i nazwisko, podpis

C. Wyrażam zgodę na używanie przez Lavion Wojciech Łobodziec, Gliwice, Lotnisko telekomunikacyjnych urządzeo koocowych zgodnie z
art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) z późna. zm.). Zgoda ta jest nam potrzebna
w celu umożliwienia kontaktowania się z Paostwem za pomocą telefonu lub komputera w celach związanych z realizacją umowy.
Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody poprzez kontakt z osobą wyznaczoną
do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres: Lavion, Lotnisko, Gliwice lub mailowo: jw@lavion.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------data, imię i nazwisko, podpis

