
str. 1 
 

…………………………….………………..........                       Bychawa, dn. ……………………….. 

……………………………………………………… 
 (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres)  

…………………………………………………….. 
(Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego)     

 W N I O S E K  
  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie 
 

Proszę o umożliwienie korzystania z obiadów w stołówce szkolnej                                       
od poniedziałku do piątku  mojej córce/ mojemu synowi 
………………………………………………………………………………………………………………….........        
(nazwisko i imię ucznia) 
uczennicy/ uczniowi klasy ………………………………………                                                                                                      
dojeżdżający autobusem/ niedojeżdżający autobusem* (podkreśl właściwe)                                                                                  
Zobowiązuję się do terminowego regulowania należności za obiady                                        
od 1-go do 10-tego dnia każdego miesiąca: 
- wyłącznie przelewem na konto bankowe numer:                                                              

97 8685 0001 0017 3818 2000 0040   
Nie ma możliwości dokonywania wpłat w szkole.  
    Cena obiadu w trakcie roku szkolnego może zostać podwyższona, ze względu na zmiany warunków 
wynikających z zapytania ofertowego na dostawy artykułów żywnościowych.                                         
Informacje  o zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.sp.bychawa.pl    
Odpisy z obiadów w przypadku nieobecności dziecka, należy zgłaszać danego dnia do godziny                   
9.00  rano pod nr telefonu 81-56 60 197. 
 
                                                                                                             …………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                     (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  

 

OŚWIADCZENIE RODO 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  podanych przeze mnie moich danych 
osobowych oraz danych mojego dziecka, zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w zbiorze danych 
osobowych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Bychawie,  dla celów związanych                          
z korzystaniem przez moje dziecko z obiadów, przygotowanych w stołówce szkolnej Szkoły 
Podstawowej w Bychawie. 

           Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz prawo ich poprawiania – t. j. uprawnienia wynikające  z art. 24 ust. 1 
oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.                                                                                                               

                                        …………………………………………………………… 

                                                                                                                                                          (data i podpis osoby składającej  oświadczenie)  



str. 2 
 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w 

Bychawie, ul. Szkolna 8 , 23 – 100 Bychawa, sekretariat@sp.bychawa.pl, 81 5660142; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres 

Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia uczniom jednego 

gorącego posiłku w ciągu dnia. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z Ustawą z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisach archiwalnych, tj. 5 lat.  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana je przekazać Administratorowi. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

mailto:sekretariat@sp.bychawa.pl

