
 

 

Umowa na korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej    

Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni w roku szkolnym 2021/2022 
 

 

zawarta w dniu ..........................r. w Gdyni pomiędzy Szkołą Podstawową nr 21 w Gdyni,  

ul Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia, reprezentowaną przez: Annę Jachowską - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 zwanym 

dalej Szkołą, a 

 Rodzicem /Opiekunem …………………………………….......................................................................................................... 

/ zam. w ……………………………………… przy ul…………………................................... ……………………………….. 

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

 

adres e-mail…………………………………………………...………………………………… ………………………………. 

zwanym dalej Rodzicem. Rodzic upoważnia Szkołę do kontaktowania się w sprawach korzystania przez dziecko ze stołówki 

szkolnej, w tym także w zakresie płatności.  

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez dziecko:  

 

 

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

 imię i nazwisko dziecka, klasa / drukowanymi literami 

 

§ 2 

Rodzic deklaruje, że dziecko będzie korzystało z posiłków (obiadów) w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 21,                

przy cenie za jeden obiad 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100), w:  

 

1) okresie od …………………………………………………….…… do……………………………………….………………  

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany stawki obiadowej. 

 

§ 3 

1. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty abonamentowo za obiady za cały miesiąc „z góry” w terminie do 

przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego. Jeżeli dziecko nie je obiadów w poszczególne dni 

miesiąca, należy zgłosić odpis u intendenta, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 – 620 – 88 – 67   

UWAGA!!! 

NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁAT PO TERMINIE – WPŁATY KTÓRE ZOSTANĄ WPŁACONE PO 

TERMINIE BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO OSOBY WPŁACAJĄCEJ 

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni, nr: 

15 1440 1026 0000 0000 1259 0644 

przelewem lub gotówką bezpośrednio w oddziale Banku PKO BP.                                

za wyjątkiem:                                        miesiąca: wrzesień – termin zapłaty – do 6 września,  

−                                                miesiąca: styczeń – termin zapłaty – od 1 do 10 stycznia.                                                                                         

2. Dane do przelewu : Szkoła Podstawowa nr 21                                                                              

                                    ul. Jana z Kolna 5 

                                    81-351 Gdynia 

W tytule przelewu należy wpisać:  

imię i nazwisko dziecka /                                              klasa /                       obiady za miesiąc                                        .  

3. Rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie na numer:   58 – 620 – 88 – 67  lub  zostać 

zgłoszona osobiście  przez Rodzica najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach (choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godz. 8.00 w dniu, którego dotyczy 

rezygnacja.  

4. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. 

Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie. Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów 

w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty Szkoła przekaże na poniżej podany rachunek bankowy Rodzica  

 

                          

Numer rachunku bankowego RODZICA 

 



 
 

 

 

§ 4 

    

Rodzic /uczeń zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać regulaminu korzystania z usług stołówki szkolnej. Regulamin 

umieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.sp21gdy.pl  oraz na tablicy informacyjnej w holu szkoły.  

 

§ 5 

1. Rodzicowi służy prawo do rezygnacji korzystania z obiadów z zachowaniem 3- dniowego terminu wypowiedzenia. 

Rezygnacja z obiadów lub zmiana terminów korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej.     

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.  

 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

 

 

 

 

……………………….…            …………………………  

podpis Dyrektora Szkoły                       podpis Rodzica/Opiekuna ucznia  

 

 

      Ochrona Danych Osobowych 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami art. 13 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), informujemy, iż:  

1) Administratorem danych osobowych jest:  

Szkoła Podstawowej nr 21, ul Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia 

2) Cel przetwarzania: dane zawarte w umowie przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.  

3) Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.  

4) Odbiorcy danych: podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, Urząd Miasta Gdynia – Wydział Oświaty w zakresie niezbędnym do realizacji 

niniejszej umowy.  

5) Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu na czas 

realizacji ewentualnych roszczeń.  

6) Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych:  

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,  

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,  

c) w uzasadnionych przypadkach prawo żądania przenoszenia danych,  

d) w uzasadnionych przypadkach prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym,  

e) w uzasadnionych przypadkach prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7) Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one profilowaniu i nie będą przekazywane poza granice EOG lub do 

organizacji międzynarodowych.  

8) Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.  

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją 
 

 

 

 

 

 

        ……………………………….. 

        Podpis Rodzica/Opiekuna ucznia 

http://www.sp21gdy.pl/

