
 

 
DEKLARACJA NA POSIŁKI W STOŁÓWCE w SP nr 344 

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Imię i nazwisko ucznia:    

Klasa:   

Dni, w jakie dziecko będzie jadło posiłki:   

Deklarowane posiłki (proszę zaznaczyć „v” 

ostatniej rubryce tabelki): 

Uwaga !!! Zmiany posiłku można dokonać  

miesiąca. 

wybrany posiłek w  

 

tylko od nowego  

  

Zestaw mały (zupa + II danie + deser + napój) kl. 0-3  6,90 zł  

Zestaw duży (zupa + II danie +deser + napój)  kl. 4-8  7,50 zł  

Zestaw wegetariański 

(zupa + II danie weg.+ deser + napój) kl. 0-8 

 7,50 zł  

Zupa kl. 0-8  1,90 zł  

II danie małe + deser + napój kl. 0-3  5,90 zł  

II danie duże + deser + napój kl. 4-8  6,50 zł  

II danie wegetariańskie + deser + napój kl. 0-8  6,50 zł  

Śniadanie kl. 0   1,80 zł  

Podwieczorek kl. 0  1,80 zł  

Telefon do rodziców: 

Adres zamieszkania: 

E-mail do kontaktu z rodzicami: 

E-faktura na życzenie ( w tytule: wyżywienie w np. maju, imię i nazwisko 

dziecka) 

Nazwa nabywcy: 

Adres nabywcy: 

NIP: 

 
W celu usprawnienia rozliczeń prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich 

punktów. Deklaracje, w których brak będzie nr telefonu lub adresu e-mail nie 

będą uznane. 

 

Wszelka korespondencja z rodzicami odbywać się będzie wyłącznie za pomocą 

poczty elektronicznej lub sms. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję załącznik nr 1 do deklaracji 

 „ Informacja o posiłkach i  ich wydawaniu”. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się, akceptuję i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

deklaracji „ Informacja o RODO”. 

 

 

 

 

Data:                                                              Podpis rodziców: 

      



  
 Załącznik nr 1  

 Informacja o posiłkach i ich wydawaniu 

 

      Cennik 

Rodzaje posiłków Ceny brutto w złotych 

Zestaw mały kl. 0-3 

(zupa + II danie małe +deser + napój)             

                     6,90 zł 

Zestaw duży kl. 4-8 

(zupa + II danie duże +deser + napój)             

7,50 zł 

Zestaw wegetariański kl. 0-8 

(zupa + II danie weg. +deser + napój)            

7,50 zł 

Zupa kl. 0-8 1,90 zł 

II danie małe + deser + napój kl. 0-3 5,90 zł 

II danie duże + deser + napój kl. 4-8 6,50 zł 

II danie wegetariańskie + deser + napój 

kl. 0-8 

6,50 zł 

Śniadanie kl. 0 1,80 zł 

Podwieczorek kl. 0 1,80 zł 

 Rodzeństwu przysługuje 10% rabat, jeśli wpłata za posiłki zostanie dokonana 

terminowo, zgodnie z deklaracją, tj. do 10-tego dnia danego miesiąca.  

 

 Odwołania obiadów  prosimy zgłaszać do godz. 900 rano* e-mailem pod adres: 

anna.baranska@sunrest.com.pl lub pod nr tel.: 602-702-747 wyłącznie SMS-em 

ewentualnie osobiście w stołówce szkolnej 
*wg zarządzenia nr 1398/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z 04.08.2012 

 

W informacji o odwołaniu proszę podać nazwisko i imię dziecka, klasę i daty 

nieobecności, np. Jan Nowak, IIc, 11.03-15.03.2018 

 
Za zgłaszanie nieobecności dzieci na obiadach w dniach, w których dzieci są na 

wycieczkach (włącznie z Zieloną Szkołą) są odpowiedzialni Rodzice. 

Niezgłoszone w terminie nieobecności dzieci nie będą uwzględniane. 

 
Należności za wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności będą odliczane i 

zaliczane na poczet przyszłych opłat. Za ostatni miesiąc roku szkolnego (czerwiec) 

będą: zaliczane na poczet wrześniowych posiłków w nowym roku szkolnym, zwracane 

w gotówce lub przelewem, po uprzednim kontakcie e-mailowym.  

 
 Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z posiłków konieczne jest poinformowanie nas e-

mailem. W innym przypadku będziemy nadal przygotowywać posiłki, co wiąże się z 

koniecznością zapłaty za nie. 

 

 Opłat za posiłki prosimy dokonywać przelewem  na konto: 

SunRest sp. z o.o., ul. Bruna 9 lok. 59, 02-594 Warszawa 

BZ WBK S.A. nr: 65 1090 1694 0000 0001 1218 7931 

w tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę 

lub osobiście gotówką w stołówce, w wyznaczonych terminach podanych na stronie 

internetowej. 

 

Brak wpłaty do 10-tego dnia każdego miesiąca może spowodować 

natychmiastowe zawieszenie wydawania posiłków. 

 

E-faktury VAT wystawiamy na Państwa życzenie po zakończeniu pełnego miesiąca. 

     

Kierownik stołówki w godz. 900-1500: Anna Barańskatel. 602 702 747              

e-mail: anna.baranska@sunrest.com.pl 

 

mailto:anna.baranska@sunrest.com.pl
mailto:anna.baranska@sunrest.com.pl


 Załącznik nr 2 

 Informacja o RODO 

 

 

Administratorem danych osobowych naszych klientów jest SUNREST SP. Z O.O. z siedzibą 

w Warszawie,  

NIP: 5213396728. 

 

SunRest sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe swoich klientów w celu świadczenia dla 

nich usług gastronomicznych i do kontaktu pomiędzy klientami i Spółką, 

 

na podstawie umowy (w związku z wykonywaniem umowy lub w celu podjęcia działań na 

życzenie klienta przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego 

interesu SunRest sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) – w zależności od okoliczności. 

 

Naszym klientom przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych, otrzymywanie ich kopii, 

sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym 

momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


