
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej  

w Szkole Podstawowej Nr 113 w Krakowie ul .Stachiewicza 33 

na rok szkolny 2022/2023 

 

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

2. Klasa ……………………… 

3. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna …………………………………………………………………………………………………. 

4. E-Mail ………………………………………………………………………………………. 

 

 Deklaruję korzystanie z obiadów mojego dziecka  w stołówce szkolnej Szkoły   Podstawowej Nr 113 w Krakowie ul. Stachiewicza 33 
na zasadach określonych w „Regulaminie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza”. 

Okres w którym będą spożywane posiłki od 09.2022 – 06.2023 

Cena zestawu obiadowego wynosi 14 zł – ( zupa + drugie danie + kompot )  – Firma Frykas Catering zastrzega sobie , że w roku 
szkolnym może podnieść cenę zestawu obiadowego związku ze wzrostem inflacji.   

Wpłata za obiady dokonywana jest do 10 dnia miesiąca, w którym będą   spożywane posiłki 

1. Zobowiązuje się do dokonywania wpłat za obiady w wyznaczonych terminach. W przypadku wpłat po terminie jestem 
zobowiązany do  zapłacenia ustawowych odsetek  za zwłokę. Paragon fiskalny stanowi dowód zakupu posiłków . Wpłaty 
można dokonywać w stołówce szkolnej u kierownika stołówki szkolnej lub na konto bankowe nr. 

                                                                         24 1140 2004 0000 3902 7812 3613-  M Bank  

 
2. W przypadku rezygnacji z obiadów zobowiązuję się poinformować pisemnie intendenta o rezygnacji, najpóźniej do 25-ego 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji, wypełniając oświadczenie o rezygnacji z korzystania ze stołówki szkolnej 
według wzoru. 

 

3. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, zapłacę  odpłatność za przygotowane i postawione do dyspozycji posiłki. 

 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią  Regulaminu  stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 113 im. Leopolda 

Węgrzynowicza i akceptuję jego zapisy. 
 

5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 
roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu 
regulaminu, na potrzeby obsługi w firmie “Frykas Catering s.c.” do celów związanych do rozliczenia dziecka w stołówce 
szkolnej. 

6. R O D O  : 

Administratorem Państwa danych osobowych jest operator portalu Grupa Loca pl  / klauzula 

informacyjna może być udostępniona  indywidualnie na podany  przez Państwa adres e-mail. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy - do zakończenia korzystania z usług. 

7. Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu - udostępniającym usługi 

gastronomiczne firmie FRYKAS CATERING S.C. świadczącej takie usługi na rzecz SP 113 w Krakowie przy ulicy 

Stachiewicza 33 

8. MONITORING - Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony 
mienia  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
 

9. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione  do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 
 
 
          Kraków , dnia …………………………..                Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



                                                                                                                                     

                             

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

  

 

   

 


