ZGŁOSZENIA NA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW
w roku szkolnym 2020/2021
I.

Nazwa placówki oświatowej: ……………………………………………………………………………………………………..

II.

Dane personalne zgłaszanego do korzystania z posiłków:

IMIĘ I NAZWISKO
TEL. KONTAKTOWY
E-MAIL
Wskazana osoba będzie korzystać z posiłków w formie (proszę zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej kratce):





ZUPA (stawka dzienna - 2,50 zł)
DRUGIE DANIE (stawka dzienna - 8,50 zł)
CAŁY OBIAD (ZUPA+DRUGIE DANIE)
(stawka dzienna - 11,00 zł)

Okres w jakim wskazana osoba będzie korzystać z posiłków (proszę zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej
kratce):


codziennie przez cały rok szkolny



codziennie w okresie od ………………………………..…….……… do …………………………….………..…………..



w określone dni tygodnia przez cały rok szkolny
Proszę wyszczególnić dni tygodnia:
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………….



w określone dni tygodnia w terminie od ………………………………….. do ………………………………………
Proszę wyszczególnić dni tygodnia:
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z pełnym regulaminem funkcjonowania kuchni dostępnym na tablicy
ogłoszeń przy stołówce i na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury oraz zasadami
odpłatności za posiłki i akceptuję je.
2. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia zgodnie z ustaloną
stawką.

……………………………….……………
(miejscowość, data)

Limanowski Dom Kultury
ul. Bronisława Czecha 4
34-600 Limanowa

……………………………………….………………………
(podpis)

www.ldk.limanowa.pl
kuchnie@ldk.limanowa.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Limanowski Dom Kultury w Limanowej z siedzibą przy ul. Bronisława Czecha 4, jako
administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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)
moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, w celach związanych z korzystaniem z
posiłków przygotowywanych i wydawanych przez Kuchnię prowadzoną przez Limanowski Dom Kultury.

…………………………………………………………

…………………………………………………………………….

(miejscowość, dnia)

(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Limanowski Dom Kultury w Limanowej z siedzibą przy
ul. Bronisława Czecha 4.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@miasto.limanowa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora Limanowski Dom
Kultury, ul. Bronisława Czecha4, 34-600 Limanowa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem z posiłków na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) a w przypadku przekazania przez Panią/Pana informacji dotyczących alergii lub diety art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki upoważnione przepisem prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z posiłków, a także po zaprzestaniu
korzystania z posiłków przez czas wymagany odrębnymi przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z posiłków.

Limanowski Dom Kultury
ul. Bronisława Czecha 4
34-600 Limanowa

www.ldk.limanowa.pl
kuchnie@ldk.limanowa.pl

