Informacja
ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJONOWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW

- Karty będą wydane rodzicowi lub dziecku za pokwitowaniem i kaucją ( 6 zł ) dodatkowo odpłatnie można nabyć w
miarę potrzeb etui na kartę – koszt-4,00 zł
- Każda karta posiadać numer i logo szkoły.
- Ważne są cały rok szkolny lub jeżeli rodzic zadecyduje mogą być przeniesione na rok następny , bez konieczności
dokonywania ponownej kaucji.
- Nie uszkodzone karty można zwrócić w czerwcu i odzyskać kaucję.
- W wypadku trwałego zgubienia karty wydana zostanie nowa karta w cenie 6,00 zł.
- O fakcie zagubienia karty uczeń jest obowiązany poinformować osobę odpowiedzialną za wydawanie kart lub

osobę wydającą posiłki. Informacja taka potrzebna jest do zablokowania zagubionej karty aby osoba, która ją
znajdzie nie mogła z niej skorzystać.
- Zagubienie karty nie skutkuje nie wydaniem posiłku -w takim wypadku dziecko podaje swoje nazwisko a posiłek jest
wydawany z tzw. pozycji ręcznej również ewidencjonowanej w systemie.
- System odwołań posiłków pozostaje taki jak obecnie(do godz 9.00 danego dnia).
- Odwołania wprowadzane są do elektronicznego ewidencjonowania posiłków co skutkuje blokowaniem w tym dniu
wydawania obiadów.
- Zwrot za odwołane posiłki następuje tylko w sytuacji ich zgłoszenia i wprowadzenia odwołania do systemu.
- Każde wydanie posiłku pozostawia ślad w systemie, na prośbę rodzica można sprawdzić w jakiej formie był wydany
posiłek ,o której godzinie.
- Każdy pierwszy dzień miesiąca zostaje przyjęty jako opłacony dla osób, które korzystały z abonamentu w
poprzednim miesiącu , a z różnych powodów nie dokonały nowej opłaty ,posiłek zostanie wydany .Pozostałe dni w
przypadku braku wpłaty są blokowane. Tylko informacja mailowa lub telefoniczna od rodziców o opóźnieniu wpłaty
może być podstawą do wydawania posiłków w dniach następnych.
- Osoby, które zrezygnują z abonamentu i nie poinformują o takim fakcie w danym miesiącu a dziecko mimo to
skorzysta z posiłku pierwszego dnia zobowiązane są do pokrycia kwoty posiłku wydanego dziecku i
zaewidencjonowanego w systemie jeżeli taka wpłata nie została dokonana.
Aplikacja ułatwia nam pracę , skoordynuje wydawanie posiłków, zmniejszy kolejki po posiłki .
•

Informacje na temat RODO odnośnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
(zwanego dalej: RODO) dostępne są na szkolnej stronie internetowej
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