
- niepotrzebne skreślić 

 

Smaczne Sierakowice - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne 
Wzgórze 

Deklaracja wyboru posiłków dostarczanych do szkół, przedszkoli, 

żłobków i punktów przedszkolnych w Gminie Sierakowice.  

Imię i nazwisko dziecka: ________________________________ 

Adres i nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w 
Sierakowicach, ul. Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice. 

Wybór posiłków: zupa: tak/nie   II danie: tak/nie herbata + bułka: tak/nie 

kakao + bułka: tak/nie 

___________________________ 
podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
 

Po wypełnieniu deklaracji otrzymają Państwo (do dnia 06.09.2021 r.) 

informację z numerem konta, indeksem do wpłaty oraz kodem do 

utworzenia konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok) 

Cennik na dany miesiąc oraz instrukcja opłaty znajduje się na stronie: 

www.smacznesierakowice.pl 

Zgłaszanie dni, w których nie będziemy korzystać z wyżywienia jest możliwe 

po dokonaniu pierwszej wpłaty. Uwaga : Rejestracja nieobecności jest 

możliwa wyłącznie ‘po zarejestrowaniu się w systemie ebok. Rezygnacja 

będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień 

nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia kolejnego. Uwaga: Nie ma 

możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą telefoniczną lub w formie 

poczty elektr. 

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie przesunięta na następny miesiąc - 
zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z 

nieobecnościami ucznia. W roku szkolnym 202112022 pierwsza wpłata za miesiąc wrzesień 
powinna nastąpić do dnia 07 września (za miesiąc wrzesień) druga wpłata do dnia 25 września 
(za miesiąc październik). W kolejnych miesiącach wpłat dokonujemy zgodnie z tabelą opłat 
umieszczonej na stronie internetowej. 

zupa: 3,20 zł / II danie: 4,50 zł / herbata + bułka: 1,90 zł / kakao + bułka: 2,10 zł 
 

  

http://www.smacznesierakowice.pl/


- niepotrzebne skreślić 

 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych 

w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru tel., adresu zamieszkania Ido 

korespondencji, peselu przez Administratora Danych Osobowych - przez 

Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną Słoneczne Wzgórze z siedzibą w Stężycy, 

ul.Kartuska 73a 83-322 Stężyca, kontakt tel: 781001489 lub 781001672 e-mail: 

smacznesierakowice@wp. pl w celu przyjmowania i kompensowania opłat za posiłki 

dostarczane do szkół, przedszkoli, żłobków i punktów przedszkolnych oraz 

korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (ebok) Regulamin dostępny jest 

na stronie www.smacznesierakowice.pl Informacja: 

1) podanie danych przeze mnie jest dobrowolne. 

2) podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda, która może być wycofana w 

dowolnym momencie. 

3) odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem 

danych osobowych na podstawie umowy z Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną 

Słoneczne Wzgórze i tytko zgodnie z jej poleceniami. 

4) dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez 

okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do 

niego nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. 

5) mam prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

6) moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje państwu: 

-prawo do dostępu do swoich danych/danych małoletniego uczestnika oraz otrzymania ich 

kopii 

- prawo do poprawiania swoich danych/danych małoletniego uczestnika 

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

http://www.smacznesierakowice.pl/

