Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej

Umowa nr1…………………………
o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej
w roku szkolnym 2022/2023
zawarta w dniu* ……………………………………………. r. w Olkuszu pomiędzy:
Gminą Olkusz, ul. 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042, reprezentowaną przez
Edytę Gil – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu
ul. Kpt. Hardego 11 32-300 Olkusz, zwaną dalej Szkołą
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka:
……………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

……………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania

…………………………………………………
telefon kontaktowy

zwanym dalej Rodzicem.
§1
Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez dziecko:
…………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

………
Klasa

……………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania dziecka (jeśli jest taki sam jak rodzica, to proszę wpisać „jw.”)

§2
Przedmiot umowy jest realizowany przez Szkołę w oparciu o art. 106 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia
14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
§3
Cena obiadu wynika z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania
obiadu i wynosi 8 zł. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany ceny.
§4
1. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłat za dany miesiąc:
a) przelewem – każdego miesiąca na rachunek bankowy 49 1240 2294 1111 0010 5575 6779
b) W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego
dotyczy płatność.
1wypełnia

Szkoła

§5
1. Rodzic i uczeń zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu korzystania ze stołówki w
Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkusz, który jest dostępny na stronie
internetowej Szkoły.
2. Rodzic oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin, o którym mowa w ust. 1.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.
3. Rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy złożyć do 25. dnia
miesiąca, poprzedzającego miesiąc rezygnacji. Złożenie rezygnacji powoduje rozwiązanie
umowy w trybie porozumienia stron.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§8
1. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 3
im. M.Biema w Olkuszu oraz JAMMik.pl Mikluszowice 3/3, 32-708 Dziewin w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. M.Biema w
Olkuszu, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina
Biema w Olkuszu jest Pan Jakub Grabowski inspektor@sp3olkusz.pl
3. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Przetwarzanie danych będzie realizowane w
okresie trwania niniejszej umowy zgodnie z § 3.
4. Celem przetwarzania będzie świadczenie usługi w zakresie zapewnienia posiłku dla
dziecka(obiadu), a w szczególności egzekwowania opłat za świadczone usługi.
5. Kategorie osób, których dane dotyczą: osoby fizyczne (rodzice, opiekunowie prawni,
dzieci/uczniowie).
6. Procesor przetwarzał będzie dane osobowe objęte Zbiorem Danych wyłącznie w zakresie
następujących danych osobowych: np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres skrzynki emailowej, numer ewidencyjny PESEL, numer konta bankowego.
7. Odbiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
8. Odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe
wiąże się z świadczeniem usługi w zakresie zapewnienia posiłku dla dziecka.
9. Dodatkowo odbiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych przez Odbiorcę jest dobrowolne.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………….
data i podpis Rodzica

……………………………………………
podpis dyrektora Szkoły

