
Umowa ze stołówki szlrolnej prowadzonej przezPrzedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami IntegracYjnYmi w Łodzi

zawartaw dniu ..,....,.......2022 r. pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka:

Irnię i nazwisko

Adres zamięszkania ......

tęl. kontaktowy...... e-mail,

ą Przędszkolem Miejskim nr 206 zoddziałami Integracyjnymi w Łodzi ul, M. Lermontowa 7 reprezęntowanym przęz dyT ektora

Agnieszkę Kucharską, zwanyn dalej,,Przedszkolem",

§1

administracji.
§8

umowa zostŃa zawartaw dwóch jednobrzrniących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpis rodzica: Podpis dyrektora przedszkola:

ul. Lęrmontowa 7 (kontakt podany poniżej),

1. Umowa zostaje zawartana okręs

ż. Przedrniotem umowy jest korzystanie przez dziecko

; *il; ;;ilki ;"r,.: p."*"a ;;;;;i;;;;;;;;;U;,i'iiił,ti. l.,ii ioo w Łodzi.

§2
przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia odpłatn.go *yzryi"i*ia to jest obiadów w dni pracujące szkoły w roku szkolnym

2022123, na zasadachokreślonych w regulamini., ,toło"r"rł p.Ó*ua"on.j * sP n. 33 Przez PrŹedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi

Łódźullermontowa 7. 
§ 3

l. Rodzice są zobowiązani do wnoszenia miesięczrrej opłaĘ zawyĄwienie,

2. Miesięcaną opłatę zawyżywienie, ustala przeJs zkób'mnozącrtŃt ę Ąwieniową, przez|iczbę dni żywieniowych w miesiącu,

3. Dzienna stawka żywieniowa za obiad wynosi: 6,00 zl
4. Miesięczna opłata zaobiady wnoszona j"J, aół", po jej ustalen]Itt przez przedszkole do l0 dnia miesiąca następującego po

miesiącu, którego doĘczY oPłata. 
§ 4

1, Wpłaty opłaĘ zawyżrywienie naleĘ dokonywać narlchlry!_bankowy Przedszkola:

Bank pEKAo śA 48124010371111001 109201512

2.przywpłacie na rachunek baŃowy, zatermindokonania opłaty przyjmuje się 
9u19 

*py*u naleźności na konto przedszkola,

3. Za opóźnienie prry*no*r.niu opłat, przeds zkol,e na|iczy ooseiti zi zwłóuę,jak dla należności podatkowych,

§5.
W przypadku za1egania z miesięcznymi opłatami za obiady Frzedszkole będzie dochodzjĆ Zwrotu naleznYch kwot w drodzę

postępowania 
"g".1u.yJn"g;w 

aamińistracji. vliesięczne zaligłości we wpłatach mogą skutkowac zerwaniem umowy,

§6.
odpisy za nie wykor rystafię obiady w przypadku choroby lu6 innej nieobecności w pracy, będą naliczane tylko w przypadku

poinformować przedszkola o tej nieobecnosci Jo godz, s,'30 w dniułwięniazapośródnictwem poczty elektronicznej na adres

ŚIotqwka_szkolrra@.pm206.ęlodz.edu.p l

B*k i"f""""cji będzie traktowany jak wykorzystany posiłek,
§7

1, Zmianaumowy wymaga formy pisemnej,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cYwilnego, ustawY Prawo OŚwiatowe,

ustawy o f,rrransoian iu zaóń oswiatorv}ctr, urtu*y o finansach puUricmvctr i ustawy o postęPowaniu egzekucYjnYm w

Obowiazęk i nforJną9v inv :

zsodnie z art. |3ust. l i ust. 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67.9 z dnia27 kvłiętnia 2016 r,

i sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku , prrrńiiiiir|łiiifrn or"ubiirt (...j, ogólne rozporządzenie o ochronie danYch, informuję,

żęi
l, Administratoręmpani/pana_danychosobowychorazpństwadziecka/dziecijestDyrektorPrzedszkolaMiejskiegoNr206zsiedzibąwŁodzi
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2. Kontakt z w przedszkolu skim Nr 206 w Łodzi.

3. Danę osobowe Pana/i/ będą przętwarzane na podstawie ań. 6 ust. l ogólnego r o zporządzeniaj/w o o chronie danych w celu,. korzystania ze

stołów ki szko l n ej prow adzo nej przez Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi,

4, Odbiorcami Panali danych osobowych będą pracownicy Przedszkola Miejski ego Nr 206 w Łodzi.

PanaiPani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres nięzbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w Ęm

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwuzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

7. Przysługuje Panrr/i prawo wniesienia skargi do organu nadzor cze go, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze

brakiem moźliwości

Poclpisv rodzica :

odbioru dziecka z p r zedszkola.
niepodanie danych w zakresie wymaganyrn przez administratora będzie skutkowało

1


