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Załącznik do wieloletniego miejskiego programu             

w zakresie dożywiania uczniów kraśnickich szkół            

podstawowych, zamieszkałych na terenie Miasta  

Kraśnik - „Obiad w szkole”   

Burmistrz Miasta Kraśnik  

Urząd Miasta Kraśnik   

ul. Lubelska 84   

23-200 Kraśnik   

   

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OBIADÓW      

   
1.   Dane osoby składającej wniosek    

   
   

Imię   

   

Nazwisko   

   

    Adres miejsca zamieszkania   

   

   

     

Kod pocztowy  Numer telefonu   

 
 
   

Ulica     Numer   
Domu   

   

Numer Mieszkania   

   

Adres poczty elektronicznej e-mail   

   

            

2.   Składam wniosek o dofinansowanie obiadów dla mojego dziecka:   

     

   

Imię Nazwisko   

    

   
Data urodzenia    Adres zamieszkania:     

      

Nazwa,  adres szkoły i klasa:  

3.   Składam wniosek o dofinansowanie obiadów dla mojego dziecka:   

   

   

Imię   

   

   

Nazwisko   

   

   Data urodzenia    Adres zamieszkania:     

      
Nazwa,  adres szkoły i klasa:  

4.   Składam wniosek o dofinansowanie obiadów dla mojego dziecka:   

   

   

   

Imię   

   

   

Nazwisko   

   

Data urodzenia    Adres zamieszkania:   

   

      
Nazwa,  adres szkoły i klasa:  

Miejscowość    
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1. Oświadczam, że łączny dochód w  mojej rodzinie,  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub  

w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony wyniósł 

…………………...   

   

Moja rodzina liczy …………...  członków.    

   

Dochód na jedną osobę wynosi .……………….…… .  

   

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do dofinansowania obiadów, tj. zaistnienia 

okoliczności dotyczących uzyskania dochodu osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie 

powiadomić o tych zmianach organ przyznający dofinansowanie tj. Burmistrza Miasta Kraśnik.   

   

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.   

   

3. Wnioskuję o dofinansowanie obiadów dla w/w dzieci w wysokości:   

   

□ 100% ceny obiadu minus 1 zł (cena obiadu dla ucznia) - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje 

się powyżej 200% do 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r.   

poz. 2268 z późn. zm),   

   

□ 100%  ceny obiadu minus 5 zł (cena obiadu dla ucznia) - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje 

się powyżej 300 do 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r.   

poz. 2268 z późn. zm)."   

   

   

   

   

   

                     …………………………………………………………………………………………   

                   data i podpis wnioskodawcy   

   

   
   

   

     

   

   

Załączniki:   

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.   
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Załącznik nr 1 do wniosku   

o dofinansowanie obiadów      

   

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

   

Szanowni Państwo,   

w trosce o bezpieczeństwo udostępnionych nam przez Państwa danych, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące 

ich przetwarzania. Kto jest  administratorem Państwa danych osobowych   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kraśnik. Z Administratorem można się 

skontaktować:   

▪ w siedzibie Administratora lub listownie, adres: ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik,   

▪ poprzez formularz kontaktu  na stronie: http://www.krasnik.eu/kontakt/,   

▪ e-mailem: kancelaria@krasnik.eu,  ▪  telefonicznie : + 48 81 825 15 72   

Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania 

dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Z IOD można się skontaktować telefonicznie: +48 81 825 15 

41 lub pisząc na adres e-mail: iod@krasnik.eu .    

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych   

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dofinansowania obiadów w  ramach programu "Obiad  w 

szkole", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w 

związku z  Uchwałą XV/141/2019 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego miejskiego programu w zakresie dożywiania uczniów z kraśnickich szkół podstawowych, 

zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik – „Obiad w szkole” w zakresie danych zawartych we wniosku.   

Komu możemy udostępnić Państwa dane    

Dane osobowe pozyskane w procesie przyznania dofinansowania obiadów w  ramach programu "Obiad w szkole" 

mogą być udostępnione osobom działającym na polecenie administratora,  podmiotom zapewniającym obsługę 

prawną, dostawcom usług IT i dostarczania korespondencji.    

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe   

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu.  Po 

zakończeniu realizacji celu, dla którego pozyskaliśmy Państwa dane możemy je dalej przechowywać w celach 

dochodzenia ewentualnych roszczeń, statystycznych lub archiwizacyjnych.    

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe   

Podanie danych osobowych w zakresie zawartym we wniosku jest warunkiem koniecznym w celu realizacji państwa 

sprawy – dofinansowania obiadów.  Jakie przysługują Państwu prawa   Ponieważ przetwarzamy Państwa dane 

osobowe, macie prawo do:   

▪ dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;   

▪ sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli są niekompletne;   

▪ ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są 

nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;   

▪ usunięcia danych np.: kiedy  nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane; ▪   sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.    

Prawo wniesienia skargi   

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji   

Państwa dane nie będą podlegały automatycznym sposobom przetwarzania opierającym się na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji w tym nie będą podlegać profilowaniu.    
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