
           Załącznik nr 2 
do Regulaminu Stołówki Szkolnej  

Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  
w Olecku  

 
 
 

 
 
 
 
 

DEKLARACJA 
ZGŁOSZENIA DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

NA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU 

 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka  ………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu do rodziców/ opiekunów prawnych ………………………………….. 

4. Imię i nazwisko wychowawcy  ………………………………………………………….. 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em* się z treścią Regulaminu 

Stołówki Szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku i 

zobowiązuję się do terminowego regulowania należności za posiłki.  

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
                        
 
 
                                                                             
…………………………………                          ………………………………………… 
             (miejscowość i data)                               (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

         
 



 
 
Zgodnie 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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),  zostaliśmy poinformowani, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Słowiańska 1, tel. 87 5202086, e-mail: sp2@ olecko.edu.pl, zwany 
dalej administratorem. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
numerem telefonu: 87 520 20 86, e-mail: iod.sp2.olecko@gmail.com 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji żywienia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Olecku  i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust.1, lit a ogólnego rozporządzenia j/w o 
ochronie danych (RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

6.  Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki ucznia w oddziale przedszkolnym  

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

 

 

..... .......................................................................... 
własnoręczny podpis rodzica(opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


