
 Deklaracja płatności elektronicznych za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze 

nazwisko i imię dziecka…………………………………………………………… 

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

…………………………………………………………………………………… 

nr telefonu rodziców/opiekunów prawnych 

matka ……………………….…… ojciec ……………………………………… 

adres e-mail rodzica: ……………………………………………………………. 

nazwa banku ………………………………. numer konta bankowego  

…………………………………………………….……………………………… 

 

……………………………………………….. 
                                                                                              /Data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych/ 

 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych, dalej: RODO) 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespól Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze, ul. Szkolna 2, 17-240 
Czeremcha, email: zsp@czeremcha.pl 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych kroszczenko.iodo@gmail.com 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o naliczonych płatnościach za wyżywienie i pobyt 
dziecka w przedszkolu. 
4.Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów do państwa trzeciego. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych – jeśli 
przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany.  
6. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych jest nieprawidłowe, posiada Pani/Pan prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.  
7. Dane nie będą profilowane.  
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 
Data i podpis ………………….…………………………………………………… 

Ważne informacje dla rodziców (proszę odciąć i zachować do wiadomości) !!!  

1. Posiłki wydawane dla dzieci uczęszczających do przedszkola:  

                 - śniadanie o godz. 9.00  

                 - obiad o godz.:12.00 

                 - podwieczorek o godz. 14.10 

2. Opłatę za wyżywienie należy uiszczać w formie przelewu na numer konta podany 

na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze w okresach 

miesięcznych, z góry od 10 do 15 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystać 

ze stołówki szkolnej.  

3. W tytule przelewu rodzic jest obowiązany wpisać imię i nazwisko dziecka 

oraz grupę, do której uczęszcza oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność. 

4. Wysokość comiesięcznej opłaty za wyżywienie w przedszkolu będzie 

zamieszczana do 10-ego każdego miesiąca na stronie internetowej Zespołu  

w Aktualnościach oraz zakładce Stołówka. 

5. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-go każdego 

miesiąca, zalegający z opłatami otrzymają upomnienie lub pisemne wezwanie do 

uregulowania zaległej opłaty. Nieterminowość zgłaszana jest Dyrektorowi Zespołu, 

wychowawcy grupy. 

6. Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień zgłoszonej 

nieobecności dziecka: 

a) nieobecność dziecka przedszkolnego i ucznia szkoły podstawowej należy zgłaszać 

dnia poprzedzającego nieobecność; smsem na numer 500390199 lub na adres e-mail 

intendent@zspczeremcha.pl, lub telefonicznie w godz. pracy sekretariatu  

tj. 7:30-15:30 pod numerem 856850014. 

b) Powstała nadpłata za zgłoszone nieobecności dzieci przedszkolnych będzie 

odliczana miesięcznie lub zwracana dwa razy do roku (do końca grudnia i do końca 

czerwca) rodzicom na konto bankowe podane w „Deklaracji płatności 

elektronicznych za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu wchodzącego w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze”. 

c) W przypadku odliczenia miesięcznego informacja o wysokości opłaty będzie 

przesyłana smsem do 10-ego dnia każdego miesiąca przez intendenta na nr telefonu 

rodzica podany w „Deklaracji płatności elektronicznych za pobyt dziecka  

i wyżywienie w Przedszkolu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Czeremsze”. 

d) Niezgłoszenie lub nieuzasadniona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi 

kosztów. 

7. Opłatę za pobyt dziecka 3-5 letniego powyżej 5 godzin dziennie należy uiścić  

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z opieki 

przedszkolnej, po otrzymaniu naliczenia płatności drogą elektroniczną na nr telefonu 

rodzica podany w „Deklaracji płatności elektronicznych za pobyt dziecka  

i wyżywienie w Przedszkolu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Czeremsze”. 
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