Sokrates

KARTA ZGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIE POSIŁKÓW ABONAMENTOWYCH

(przed wypełnieniem należy zapoznać się z cennikiem i regulaminem stołówki).
Niniejszym zamawiam obiady oferowane przez ajenta FHU „Sokrates” Andrzej Żugaj
prowadzącego stołówkę szkolną w Krakowie, ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 1.

Zamówienie proszę realizować zgodnie z następującymi wytycznymi:
KLASA ucznia*:
1.NAZWISKO i IMIĘ korzystającego z obiadów*:
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2. SPSÓB KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW:
*Cały rok szkolny od dnia:

………………………..

Nr karty obiadowej:

……………………………………

*Wybrane dni tygodnia lub wybrany okres:

…………………………………………………..……..

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

3. INNE UWAGI:
Uczulenia, diety: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

przelewem*na konto nr:
gotówką*, zgodnie z cennikiem opłat.

4. Zobowiązuje się do dokonywania wpłat za obiady z góry za dany miesiąc:

26 1750 0012 0000 0000 4118 1567,

lub
5. Opłaty za obiady należy wnosić z góry w okresach miesięcznych w nieprzekraczalnym terminie do
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z obiadów.
6. Obiady będą wydawane tylko osobom za które zostanie wniesiona opłata za obiady w/w terminie.
7. Nieobecność dziecka (osoby dorosłej*), należy zgłosić osobiście lub telefonicznie , smsem,
na numer 537 571577 najpóźniej do godziny 8:00 dnia nieobecność na obiedzie.
8. Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów za obiad.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO OBIADY – OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA DOKONYWANIE PŁATNOŚCI:

NAZWISKO, IMIĘ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES:

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

TELEFON:……………………..………………………..……………… Proszę o przesyłanie smsem, informacji

o kwotach należnych za obiady abonamentowe w poszczególnych miesiącach: TAK / NIE *

Treść regulaminu i cennika jest mi znana. Oświadczam że akceptuję cennik i regulamin
stołówki. Zobowiązuje się do dokonywania wpłat w terminach wymienionych w punkcie 4.

Oświadczam, że zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich i dziecka* danych osobowych

wyłącznie w celu prowadzenia ewidencji i rozliczeń dotyczących żywienia na potrzeby związane z działalnością stołówki szkolnej.

Kraków dnia ….............................. Podpis zamawiającego: .........................................................................
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: Administratorem danych i nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje
Firma Handlowo Usługowa „Sokrates” Andrzej Żugaj – ajent stołówki szkolnej, 30-694 Kraków ul. Koszutki 12, telefon: 533913353 email:
fhusokrates@gmail.com. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z działalnością stołówki
szkolnej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo. Ajent stołówki szkolnej FHU „Sokrates” Andrzej Żugaj.

* właściwe zakreślić, podkreślić lub wpisać. Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

