
KARTA     ZGŁOSZENIA   UCZNIA  SzkoŁY  PODSTAWOWEJ specjalnej 

NR 26 im. janusza korczaka W  LUBLINIE   

DO STOŁÓWKI  SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Proszę o przyjęcie ucznia ……………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, PESEL ) 
Klasa ……….. Szkoła SP 26 (zaznaczyć właściwe) 

 ul. Bronowicka 21 

 ul. Kurantowa 5 

 ul. Krochmalna 29 

 

wychowawca…………………………………………………………………………………………………..                                   

do stołówki  szkolnej  od dnia……………………… 2020 r. do ………………………2021r. 

Dane o dziecku i rodzinie 

Adres zamieszkania dziecka:  ……………………………..............................................................  

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów 

matka……………………………………………………………………… tel. kontaktowy………………………………… 

ojciec………………………………………………………………………  tel. kontaktowy………………………………..  

opiekun prawny ……………………………………………………..tel. kontaktowy………………………………… 

 

Zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania należnej opłaty  z tytułu żywienia 
dziecka w stołówce szkolnej SP 26 w Lublinie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 
okres żywieniowy. Brak wpłaty spowoduje naliczenie  odsetek karnych,  
a po upływie 5 kolejnych dni  wykreślenie ucznia  z listy  stołujących się. 
Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z obowiązującym regulaminem i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania, a o wszelkich zmianach będę informował(a).  
 
ZA NIEZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI  DZIECKA NA OBIEDZIE ODPOWIEDZIALNOIŚĆ PONOSZĄ 
RODZICE /OPIEKUNOWIE .  
 
Podstawa prawna: 

1) art. 13 ust. 1-2 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. U. UE.L.2016.119.1) 

 

 

Lublin, dnia……………….  r.                                                                 …..……………………………….. 
                                                                                          podpis rodzica/opiekuna 



 
 

OŚWIADCZENIE:  
 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb 
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób 
pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczam także, że wyrażam 
zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych, tj. przez Szkołę 
Podstawową Specjalną  nr. 26, ul. Bronowicka 21 w Lublinie 20-301, danych osobowych moich, 
członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym, w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków placówki w związku z 
realizowaniem celów statutowych, w szczególności dotyczących działalności na rzecz dzieci. 
Oświadczam także, że zostałem(am) pouczony o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie 
możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz ich uzupełniania, uaktualniania i żądania 
sprostowania w razie stwierdzenia, że są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 
 
 

 
 
 

                                                                                                                  ........................................................ 
 

                                                                                                                   /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 


