
.....................................................................................     ............................................. 
Imię nazwisko rodzica składającego deklarację                      Data 
 
…………………………………………………………… 
                               Adres 
 
……………………………………………………..…… 
               PESEL rodzica/dziecka  
 
………………………………………………………… 
                   Adres e-mail 

DEKLARACJA  

Na podstawie regulaminu stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi 
im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie składam deklarację o korzystaniu z posiłków, 
wydawanych w szkole, przez  ucznia: 

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

w okresie od ………………………….. do ….…….………………………. włącznie. 
 miesiąc                          miesiąc 

1. Zasady wnoszenia opłat za posiłki wydawane w szkole określa regulamin stołówki 
Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w 
Chorzowie 

2. Skutkiem złożenia niniejszej deklaracji jest naliczanie opłat za korzystanie  
z posiłków wydawanych w szkole na warunkach opisanych w regulaminie, zgodnie 
z niniejszą deklaracją. 

3. Wyliczona na koniec miesiąca, należność za spożyte posiłki, opłacona będzie w 
terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.  

POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach zobowiązania z tytułu opłat za 
posiłki lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, należności te podlegać będą ściągnięciu 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

 
.................................................................. 

Data i podpis składającego deklarację 

 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, 322419910, 
sp5@sp5.chorzow.pl 

 dane przetwarzamy w celu organizacji i rozliczenia pracy stołówki oraz zapewnienia uczniowi posiłku na podstawie ciążących na 
administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) – w związku z art. 106a i art. 98 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo 
oświatowe; w celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki oraz odżywiania na podstawie ważnego 
interesu publicznego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe; 

 wskazane przepisy obligują Państwa do podania istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka i stosowanej diecie;  
 odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy 

przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich; 
 dane będziemy przechowywać po zakończeniu roku szkolnego maksymalnie przez 5 lat w zależności od rodzaju dokumentacji; 
 przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do 
Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

 nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych; 
 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z 

wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl 


