OPŁATY
ZESTAW OBIADOWY W ABONAMENCIE (zupa, II danie, kompot) –

9 ZŁ

POSIŁKI POZA ABONAMENTEM:
§ ZESTAW OBIADOWY – 11

ZŁ

§ ZUPA – 3
§

ZŁ
II DANIE – 8 ZŁ

§ Osoby, które wykupią miesięczny abonament obiadowy, otrzymują imienne karty
abonamentowe.
§ Karty wydajemy w dniu odnotowania wpłaty. Należy jej dokonać do 5 dnia danego miesiąca.
§ Wpłacać za obiady można przelewem na konto firmy MEJTS Marcin Zakrzewski nr:
56 1140 2004 0000 3102 7699 5707 (wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko
dziecka, nazwę szkoły, klasę oraz miesiąc, np.: Jan Kowalski, SP 211, 7B, wrzesień)
lub gotówką w stołówce (można to zrobić tylko podczas 1 lub 2 przerwy);
§ Zestawy obiadowe w abonamencie wydajemy wyłącznie na podstawie karty
abonamentowej.
§ UWAGA! Odwołanie obiadu prosimy zgłaszać SMS-em na nr telefonu 514 281 600 do
godz. 9, wpisując w treści imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły oraz klasę.

ZAPISY NA STOŁÓWKĘ
Staramy się ograniczyć do minimum formalności.
Żeby zapisać dziecko na stołówkę wystarczy wpłata za posiłki:
§ na nasze konto MEJTS Marcin Zakrzewski nr: 56 1140 2004 0000 3102 7699 5707
(wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę oraz
miesiąc, np.: Jan Kowalski, SP 211, 7B, wrzesień)
§ lub gotówką w stołówce (można to zrobić tylko podczas 1 lub 2 przerwy);
oraz podanie danych kontaktowych do rodzica w wybrany sposób:
§ SMS-em na nr telefonu 514 281 600,
§ mailem na adres biuro@mejts.pl,
§ osobiście przez wpłacające dziecko.
Wpiszemy dziecko na listę na podstawie wpłaty i na pewno otrzyma posiłki.
Zapraszamy i życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym!
Zespół Mejts

RODO
25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych;
Rozporządzenie). Dlatego informujemy, że Twoje dane osobowe i/lub dane Twojego dziecka znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy
wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celach związanych ze świadczeniem Ci naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach
analitycznych i statystycznych oraz w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi. Sprzeciw możesz
wyrazić wysyłając maila na adres biuro@mejts.pl.
Informujemy, że administratorem Twoich danych jest:
1. MEJTS Marcin Zakrzewski, ul. Miłego Dnia 26C, 05-462 Izabela, tel. 605 423 514.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@mejts.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Twoich danych osobowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego procesu do wykonania umowy (jeśli świadczymy Ci jakieś usługi), a
także nasz uzasadniony interes, który polega na prowadzeniu ewidencji i identyfikacji osób uprawnionych do korzystania z naszych usług i umożliwieniu
dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:
§ imię i nazwisko,
§ adres korespondencyjny, adres zamieszkania,
§ numer telefonu, adres e-mail,
§ numer rachunku bankowego.
5. Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub
do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji naszych usług.
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotowi
zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
8. Przysługuje Ci prawo:
§ żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych,
§ wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją,
§ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

