
Załącznik nr 1   
do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej

                                                             

UMOWA nr …..../……/..…….  

zawarta w dniu ..........................….......pomiędzy Szkołą Podstawową im. Bohaterów 
Westerplatte w Chobieni z siedzibą w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna,                          
NIP 692-25-15-112 reprezentowaną przez mgr Renatę Kucharzów – p.o. Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, zwanego dalej „Wykonawcą”, 

a .............................................................................................., PESEL............................................,  
        (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

zamieszkałym w ..............................................................................................................................., 

nr telefonu*.......................................................................zwanym dalej  ,,Odbiorcą''. 
*(dane nieobowiązkowe – odbiorca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt wykonawcy, w celu realizacji 
umowy) 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez 

ucznia ................................................................................................................................................. 
                (imie i nazwisko ucznia, klasa) 

 § 2 

Odbiorca deklaruje, ze uczeń będzie korzystał z obiadów w stołówce szkolnej w okresie  

od ………………………………………..…….. r. do …………………………………………. r.  

§ 3  

1. Odpłatność za jeden obiad dla ucznia wynosi ..4.. zł (słownie złotych: cztery zł  00/100), co 
stanowi koszt surowców zużytych  do przygotowania  obiadu. 

2. Odbiorca uiszcza należność do 20-go każdego  miesiąca za dany miesiąc korzystania ze 
stołówki. 

3. Należność  płatna jest przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Chobieni,  prowadzony  w  Banku  Spółdzielczym  Wschowa  O/Rudna -      
nr  33 8669 0001 2015 0152 0046 0003. W tytule przelewu należy podać : imię i nazwisko 
ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest wpłata. Za termin dokonania zapłaty 
przyjmuje się  datę  wpływu należności na rachunek bankowy szkoły. Po tym terminie 
będą naliczane odsetki ustawowe. 

4. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia Odbiorcy z konieczności przestrzegania terminu, 
 o którym mowa w § 3 ust.2. 



§ 4 

1. Nieobecność ucznia na stołówce podlega zgłoszeniu w sekretariacie lub 
u kierownika gospodarczego ds. żywienia osobiście,telefonicznie (nr tel. 76 843 95 23 wew. 101) 
lub pisemnie do godziny 8.30. Zgłoszona nieobecność jest podstawą  dokonania odliczenia. 
2.  Niezgłoszone wcześniej nieobecności nie podlegają odliczeniom.  

§ 5 

1. Wysokość kosztów żywienia określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. 
Bohaterów Westerplatte w Chobieni i może ulec zmianie w zależności od cen żywności na 
rynku. 

2. O wysokości zmiany kosztów żywienia Odbiorca zostanie poinformowany na jeden miesiąc 
przed zmianą. Zmianę kosztów żywienia określi aneks do niniejszej umowy.  

3. W przypadku  nie  zaakceptowania nowych kosztów żywienia, odbiorcy mają prawo na 14 
dni przed ich wprowadzeniem rozwiązać umowę dotyczącą korzystania z żywienia. 

§ 6 

Odbiorca wyraża zgodę na przekazanie ewentualnej nadpłaty na rachunek bankowy nr: 

  …………………………………………………………………………………………………… 
( Nazwa Banku oraz nr rachunku bankowego) 

§ 7 

1. Odbiorca i uczeń zobowiązują się do przestrzegania zapisów Regulaminu korzystania ze 
stołówki szkolnej. 

2. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej, 
który zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły (http://spchobienia.pl/swietlica-2/
stolowka/regulamin-korzystania-ze-stolowki/) lub  dostępny jest w świetlicy szkolnej. 

3. Postanowienia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej są integralną częścią umowy. 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od……………...............…….. do…………..……….. 
       

§ 9 

1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron. 
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2. Rezygnację z korzystania z obiadów należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie  
szkoły  do 25-go    dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego następuje rezygnacja. 
Druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka. 

3. Niezłożenie rezygnacji skutkuje naliczaniem należności za obiady i będzie podlegać 
windykacji. 

4. Nieuiszczenie wpłaty nie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z korzystania z 
obiadów. 

      
 § 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

      § 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sądy powszechny w Lubinie.  

  
       § 12 

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

……………………..                                                                    …………………….. 
        Wykonawca                                                                                     Odbiorca 



Informacja o przetwarzaniu danych 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 
informujemy, iż: 
1)Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 
Rudna.  
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodags@iodags.pl. 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy. 
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia, art. 6 pkt. 
1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu 
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia, 
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych 
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której 
dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
brak możliwości zawarcia umowy. 
9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 
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