
 
DEKLARACJA KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 
 

Dane ucznia/pracownika: 
 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Klasa / stanowisko:……… …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Dane płatnika (rodzica/opiekuna/pracownika): 
 
Imię i nazwisko:……………………………………………………….………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………..………………………………………... 
 
Telefon kontaktowy :……………………......…………………….....................……………… …………………… 
 
Adres email*:…………................................…………......…………………………………… …………………… 
 

 
Deklaruję korzystanie z wyżywienia w stołówce  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w Płocku 
 (proszę o postawienie x w odpowiednim kwadracie) 

 
 

 Wszystkie dni 
robocze 

Poniedziałek Wtorek Środa  Czwartek Piątek 

       
 

OBIAD  
 

 
 

   
   

  

       
 
UWAGA: Deklaracja jest integralną częścią umowy o świadczenie usług wyżywienia. 
 

*Adres email jest niezbędny do korzystania z portalu informacyjnego o płatnościach. 
 
 
 
……………………………………………..                                                    …..……………………………… 
              (miejscowość i data)                                                             (podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ pracownika) 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych  

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania podanych przeze 
mnie danych osobowych. 

 

 

………………………………… 
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Klauzula informacyjna 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. 2016. 119. 1) – dalej jako 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 5 w Płocku, z siedzibą przy ul. Gen. T. Kutrzeby 2a 

09-410 Płock, tel. 24 364 78 10, e-mail: sekretariat@zs5.net.pl, reprezentowany przez dyrektora. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi), art. 9 ust. 2 lit. g RODO (ważny interes publiczny)  

w zw. z art. 106 i art. 155 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,  

w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 4.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w 

związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również 

udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego polecenia oraz 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych 

(hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych  

i doradczych.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane p zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) - przez czas określony w tych przepisach. 

7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie będą też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,  

b) prawo do sprostowania danych,  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo wniesienia sprzeciwu.  

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie  

z prawem. 

 


