
Zapraszamy na: www.sloneczna.org                   Restauracja Słoneczna sp. z o.o.
RESTAURACJA  SŁONECZNA W SYRYNI – CATERING, Restauracja, Dom Przyjęć.                                            ul. 3 Maja 101a

      44-361 Syrynia
Nip: 6472570819

tel: 324517-374
DEKLARACJA NA ZAKUP OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ w SP2

1.Imię i nazwisko ucznia  ………………………….................………….  kl. ……...
tel kontaktowy rodzica/opiekuna/...............................
2.Deklaruję zakup obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2019/2020
3.W przypadku rezygnacji z obiadów zobowiązuje się do powiadomienia  Restauracji Słoneczna, najpóźniej na koniec ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc rezygnacji. 

4. Deklaruję, że płatności za obiady będę dokonywać w następujący sposób: ( właściwe proszę podkreślić) 
       a) na konto ( liczy się data wpływu) nr konta:  30 8469 0009 0025 2047 2000 0004 

 b) wyznaczonemu pracownikowi w stołówce
      5.  Cena obiadu wynosi 9,00 zł x  ilość dni w miesiącu. 

6.  Termin płatności -  do 10-ego danego miesiąca. 
7.  Nieobecności na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie (nr telefonu 888-840-880) od godz. 7:00 - 8:00 danego dnia, zgłoszenie odpisu po 
godzinie 8:00 danego dnia nie obejmuje dnia, w którym odpis został zgłoszony.
8.Zwroty za zgłoszone odpisy  będą dokonywane w następnym miesiącu. 
9.Nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane.
Uwaga: Administratorem Państwa danych osobowych jest Restauracja Słoneczna sp. z o.o. z siedzibą w Syryni przy ul.3-go Maja 101A. Dane 
osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres 
przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych 
oraz ich poprawienia lub uzupełnienia. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.
ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Administrator danych 
osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w 
celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przysługuje prawo do wycofania zgody i usunięcia danych osobowych. 

                       Data i podpis rodzica/opiekuna

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