Umowa żywienia nr ............... – opłata za obiady w stołówce szkolnej
podczas wypoczynku zimowego w dniach 11.02. – 22.02.2019 r.
Umowa zawarta w dniu ………………

w Gdańsku, pomiędzy Gminą Miasta Gdańska,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969,

reprezentowaną przez

Urszulę Nazarko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku ul. Szyprów 3, zwaną dalej
Szkołą,
a …………………………………………………………… zwanym dalej – Odbiorcą,
(imię i nazwisko rodzica)

adres zamieszkania................................................................................................................................
telefon kontaktowy rodziców ...............................................................................................................
adres e-mail rodzica ..............................................................................................................................
nr konta …………………………………………………………………
…..............................................................
czytelny podpis rodzica
§1
1.

Umowa dotyczy ucznia ........................................................................... kl. ..........

2.

Umowa obejmuje koszty żywienia – obiad trzydaniowy w stołówce szkolnej.

3.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. r. do dnia …………. r.

(imię i nazwisko dziecka)

i opiewa na kwotę…………….zł*.
 11.02.19 r. - 15.02.19 r.
 18.02.19 r. - 22.02.19 r.
Proszę zaznaczyć właściwe kwadraty, wpisać odpowiednie daty i kwotę we wskazanych miejscach.

*Koszt jednego obiadu wynosi 3,80 zł, tygodniowy koszt wyżywienia wynosi 19,00 zł,
koszt całego pobytu ( 10 dni ) wynosi 38,00 zł.
4.

Opłatę za obiady spożywane przez dziecko w czasie półkolonii należy uiścić na konto
92 1240 1268 1111 0010 3847 8830

z dopiskiem „Opłata za obiady w czasie wypoczynku zimowego”,
imię i nazwisko dziecka, klasa.
Termin płatności w dniach 01.02 - 10.02.2019 r.
5.

Podpisaną

umowę

żywieniową

należy

dostarczyć

do

do dnia 18.01.2019 r.
6.

Odpisy z powodu nieobecności nie będą uwzględniane.

Odbiorca(rodzic).........................................

Wykonawca ...............

sekretariatu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję
Panią/Pana, że:
 administratorem danych Pani/Pana jest Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
 celem przetwarzania danych Pani/Pana jest rekrutacja na półkolonie letnie, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119);
 podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencjami niepodania danych jest odrzucenie
wniosku ;
 dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres 5 lat i 30 dni;
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana
prawa lub rozporządzenie.

………………………………….
(podpis rodzica)

