
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 1/2021 
Dyrektora Zakładu Usługowo-
Pomocniczego dla Jednostek 
Oświatowych z dnia 22.01.2021 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ODPŁATNE KORZYSTANIE Z OBIADÓW NA ROK SZKOLNY   

……………………………………………………….. 

PROSZĘ O CZYTELNE WYPISANIE KARTY 

 

1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………. 

2. klasa……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów…………………………………………………………………………… 

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

4. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………. 

5. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

6. Nr telefonów kontaktowych: matka……………………………………………………………………………… 

                                                     ojciec………………………………………………………………………………. 

7. Dodatkowe informacje dla dietetyka dotyczące uczuleń i alergii potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim……………………………………………………………………......................... 

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

W sprawie ustaleń dietetycznych prosimy o kontakt rodzica z dietetykiem osobiście, 

mailowo  dietetyk@zup-ornontowice.pl lub telefonicznie 32-336-13-38  .  

8. Należności za posiłki należy  wpłacać do 20-go każdego miesiąca na numer konta bankowego 

Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych:  

             OK.BS. o/Ornontowice  84 8454 1053 2001 0038 4458 0001 

9. Informacje dotyczące płatności rodzice/opiekunowie otrzymują na podany adres mailowy. 

10. Nie otrzymanie maila nie zwalnia rodziców/opiekunów z terminowej zapłaty. 

mailto:dietetyk@zup-ornontowice.pl


11. Wysokość opłat, zasady płatności oraz regulamin stołówki reguluje Zarządzenie nr 1/2021 

Dyrektora ZUP dla JO z dnia 22.01.2021. 

12. Dane kontaktowe do Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych: 

 nr telefonu 32-336-13-38  w godz. 7.00-15.00 

  adres mail: zup@zup-ornontowice.pl 

 Adres mail dietetyk: dietetyk@zup-ornontowice.pl 

 Adres mail dyrektor: dyrektor@zup-ornontowice.pl 

 Adres mail intendent: intendent@zup-ornontowice.pl 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                           
                                                                                  podpis rodziców 
                                                        

 
 
miejsce na zmiany w rodzajach posiłków: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  -  R O D Z I C E  

 

Szanowni Państwo, 

wypełniając prawny obowiązek, informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usługowo-Pomocniczy Dla 

Jednostek Oświatowych, 43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 7, NIP: 635-16-27-940, 

REGON: 276870566, tel. (+48 32) 336-13-38. 

 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@zup-

ornontowice.pl 

 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: 

 realizacji zawartej umowy, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

 realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem księgowości, podstawa 

prawna Art. 6 ust 1. lit. c) RODO. 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: współpracownicy oraz uprawnione 

organy kontrolne. 

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat od przedstawienia 

protokołu pokontrolnego. 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, 

żądania ograniczenia przetwarza, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przeniesienia danych. 

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkuje możliwość realizacji 

umowy. 

 

 


