
 

LOKALIZACJA: SP3 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku 

w roku szkolnym 2022/2023 
 
 

 posiłki obiadowe w okresie od dnia.......................................... do dnia ………….…..……………… 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Klasa  

Nazwisko Matki/Ojca/Opiekuna prawnego  

Adres  

Kontakt telefoniczny  

Kontakt mail  

 
 

Rodzice zobowiązują się do uiszczania opłat  

(wpłata musi  być zaksięgowana na koncie)  

do 12 dnia każdego miesiąca  

wyłącznie w formie przelewu na numer konta: 

 

PKO       29 1020 5112 0000 7602 0056 8634 

 

Tytuł przelewu: za obiady, SP3- nazwisko i imię Ucznia, klasa. 

 
 

Koszt posiłku obiadowego (zupa + II danie + napój) 

wynosi 12,00 brutto 

 
  

Nieobecności na obiadach należy zgłaszać, z co najmniej  

jednodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy  

hotellido1@poczta.onet.pl /  

sms pod numer 506 903 227 do godz. 20:00 

(Imię i Nazwisko dziecka , klasa, termin odpisu od…do..) 

 
 

 
  

 ……………………………, dnia ………………                                       ………………………………………… 
             Miejscowość, dnia                                                               (czytelny podpis rodzica opiekuna prawnego) 

                                                                                                            

 

mailto:hotellido1@poczta.onet.pl


 
 
 

Obowiązek informacyjny 
 

Informujemy, że:  
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa "LIDO" Mariusz Ciesielski,  
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 23A, 57-540 Lądek-Zdrój, NIP 8991020188, REGON 890636094.  

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacją umowy  

3. Inspektorem ochrony danych jest MARCIN ADAMCZYK, tel. 888737001  

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze-
nia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak rów-
nież prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji 
umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.  

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji 
umowy.  

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.  

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji mię-
dzynarodowej.  

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.  

 

Zgoda 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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 

 

 

Ja, niżej podpisany                                            
 
 
 

………………………………………………..  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

   Ja, niżej podpisany  
 
 
 

……………………………………………..  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)  

 

 

                                 …………………………………………….  
           (imię i nazwisko dziecka)  

 
 
 
 
 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dopełnienia realizacji umowy. 
 

 

 

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

podpisy 

 

 

 

 

 

 


