Deklaracja korzystania ze stołówki szkolnej
Oświadczam, że uczeń
……………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka)
……………………………………………………………………………………………………(nazwa placówki)
Będzie korzystał ze stołówki szkolnej w następujących tygodniach pobytu w szkole:
- 25-29.05.2020 r.
- 1-5.06.2020 r.
- 15-19.06.2020 r.
- 22-26.06.2020 r.
(proszę podkreślić wybrany tydzień)
Jednocześnie zobowiązuję się do cotygodniowego wypełnienia deklaracji związanej z korzystaniem ze stołówki
szkolnej oraz cotygodniowego opłacenia wyżywienia z góry w kwocie 7 zł/ dzień na konto placówki w terminach:
- 22.05.2020 r.
- 29.05.2020 r.
- 5.06.2020 r.
- 12.06.2020 r.
- 19.06.2020 r.

Brzeg Dolny, data……………………………………..

Podpis matki/ojca/opiekuna
……………………………………………………..
………………………………………………………

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:










administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 4 , tel. 713195
183, e-mail: biuro@zsp1.brzegdolny.pl,
dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa odpowiedniej opieki,
przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody,
wyrażanie zgody jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia,
dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,
dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,
w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

