
Zwrot deklaracji do sekretariatu szkoły 

 
 

  …………………………………….., dnia ……………… 

…………………………………………………………. 
           imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 
 

 

…………………………………………………………. 
           imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                   adres zamieszkania 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

                                    adres mailowy   

 
 

……………………………………………………………………… 

                                         nr telefonu 

 

 

DEKLARACJA  
w sprawie korzystania z posiłku (obiad) w formie cateringu  

 
I. Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym 2020/2021 przez: 

 

........................................................................................klasa ...................... 
imię i nazwisko dziecka,  

 

           
numer PESEL dziecka 

 

II. Dziecko korzystać będzie z : 

1. jednego  posiłku ( obiad) w formie cateringu  

Informacja: 

1. Posiłek (obiad) jest wydawany codziennie w godzinach od 11.00 do 13.00 przez firmę zewnętrzną 

„Horyzonty Smaku” na podstawie umowy zawartej ze szkołą.                 

2. Wysokość opłat naliczana jest na podstawie: 

a) niniejszej deklaracji, 

b) miesięcznej ilości dni pracy szkoły razy 7,50 zł (wsad do kotła) za jeden dzień. 

4. Opłaty za posiłek (obiad) dokonywane będą z góry do dnia 01 każdego miesiąca na rachunek 

bankowy szkoły:  

64 1020 5226 0000 6702 0418 4230 ( w tytule wpłaty proszę wpisać: wpłata za obiady/klasa/imię i 

nazwisko dziecka/ za jaki miesiąc) 

5. Ewentualną nadpłatę szkoła przekaże na poniżej podany rachunek bankowy Rodzica:  

 

nr 

konta……………………………………………………………………………………………………… 

 

6.Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać z 1 – dniowym wyprzedzeniem w godz. 7.00 – 

12.00 pod numerem telefonu 71 798- 68-38 lub osobiście u Pań woźnych na portierni. Wszystkie 

nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny 

miesiąc. 

 



 

 

 

 Oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się wnosić opłatę za świadczenia udzielane przez szkołę posiłki (obiad) na podstawie 

niniejszej deklaracji w terminie wskazanym przez szkołę.  

2. Akceptuję, kwotę7,50 zł (wsad do kotła) za każdy dzień w dni zajęć szkolnych, w dni wolne 

stołówka jest nieczynna.  

3. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej (rezygnacja z obiadów) zobowiązuję się do 

niezwłocznego powiadomienia szkoły w formie pisemnej.  

4. W przypadku braku wpłaty za obiady w/w terminie lub  zalegania z  opłatami przyjmuję do 

wiadomości, że dyrektor szkoły wstrzymuje wydanie posiłku do dnia wpływu środków na konto 

szkoły, a zaległe opłaty mogą stać się przedmiotem postępowania sądowego. 
 
 

 

    ...............................................                                       .............................................. 
            podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 922) oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem danych jest  Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima, ul. Bolesława 

Chrobrego 3, 50-254 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: 

inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane 

podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe 

informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na WWW: 

http://sp108.edu.pl. 

2) dane będą przetwarzane w czasie obowiązywania deklaracji a w przypadku Gminy Wrocław – w 

celu zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, 

3) dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom (administratorom danych), 

4) obowiązek podania danych wynika z art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2016.1943 t.j.) oraz art. 149, art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59), 

5) prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania 

danych zawartych w zbiorze przysługuje każdej osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy 

o ochronie danych osobowych. 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Szkołę 

Podstawową nr 108 we Wrocławiu oraz Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 

2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia art. 233§1 

i § 6 Kodeksu Karnego 

 

 

 

    ...............................................                                       .............................................. 
            podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 
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