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Regulamin korzystania z obiadów abonamentowych w 

 Bufecie Zespołu Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, Kraków 
Ajent: Elżbieta Sawka Przysmak Gusto 

 

Zasady ogólne 
 

1. Podstawą korzystania z obiadów abonamentowych jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie 

jej najpóźniej w dniu poprzedzającym wydawanie posiłków. Oddanie podpisanej karty jest równoznaczne 

z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu. 

2. Z posiłków abonamentowych korzysta się z użyciem imiennej karty abonamentowej. 

3. Kaucja za kartę abonamentową wynosi 10 zł. 

4. Zaginięcie karty należy zgłosić w dniu zaginięcia osobiście lub sms’em. 

5. W przypadku finansowania obiadów przez ośrodek pomocy społecznej – podstawą do wydania 

posiłku, oprócz karty zgłoszenia jest otrzymanie pisemnej, imiennej decyzji o przyznaniu posiłków z 

właściwego oddziału MOPS. 

6. Rezygnacja lub zmiany w korzystaniu z obiadów musi być dokonana najpóźniej dzień przed 

rozpoczęciem nowego miesiąca w formie pisemnej ma adres mailowy: bufet@gustocatering.com.pl  

7. W przypadku finansowania obiadów przez ośrodek pomocy społecznej – podstawą do wstrzymania 

wydawania obiadów jest otrzymanie pisemnej informacji o wstrzymaniu posiłków przez MOPS, w 

przeciwnym razie Rodzic/Opiekun zostanie obciążony wydanymi posiłkami. 

8. Wpłaty za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry, tak aby zostały zaksięgowane najdalej do 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków. Wpłaty dokonuje się na konto: mBank  

nr 79 1140 2004 0000 3902 7435 5046 

9. Na przelewie należy podać Imię i Nazwisko, klasę osoby korzystającej z posiłków 

abonamentowych oraz okres za jaki jest płatność.  

10. Odwołanie z posiłku w danym dniu musi być zgłoszone do godz. 8:00 sms’em (tel.: 730-379-195) 

lub e-mailem: bufet@gustocatering.com.pl. Odwołania obiadów z powodu zaplanowanych wycieczek lub 

wyjść ze szkoły należy dokonywać dzień wcześniej do godz. 14:30.  

11. W czerwcu nie można odwoływać obiadów ze względu na niemożność ich rozliczenia (za 

wyjątkiem dłuższej choroby). Dlatego planowane nieobecności należy uwzględnić w płatnościach. 

Opłaty za miesiąc czerwiec należy uiścić z uwzględnieniem zaplanowanych wycieczek i innych 

nieobecności. 
12. Zgłoszenie nieobecności w terminie późniejszym niż określony w pkt. 10., oznacza, że posiłek dla 

danej osoby zostanie przygotowany, a odpis nie zostanie uwzględniony w rozliczeniu. Wyjątek stanowi 

czerwiec, gdzie nieobecności należy zgłosić już na początku miesiąca. 

13. Obiady wydawane są w godzinach:  

1 Przerwa 12:55-13:05 

2 Przerwa 14:40-15:00  

14. Informacje dotyczące płatności na nadchodzący miesiąc oraz cotygodniowe jadłospisy będą 

zamieszczane na stronie www.tl.krakow.pl/o_szkole/bufet. 

 

Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego posiłku w danym dniu nie później niż do godziny 8:25. 

Posiłek taki wydawany zostanie po okazaniu jednorazowego bloczka. 

 

      Ochrona danych osobowych 
 

1. Ajent, jako administrator danych osobowych zgromadzonych w systemie do zarządzania kartami 

elektronicznymi, przetwarza zawarte w nim dane osobowe, na podstawie art. 31 ustawy z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zmianami), w celu i w zakresie 

wynikającym z użytkowania systemu. 

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (nazwa RODO). 

3. Zakres powierzonych danych obejmuje wszelkie dane znajdujące się na karcie zapisu na posiłki, a w 

szczególności: imię, nazwisko i numer klasy osoby korzystającej z posiłków, informacje o dniach 

żywienia, rodzaju posiłków, dane kontaktowe rodziców lub opiekunów: numer telefonu i adres e-maila, 

jak również kwoty należności, kwoty wpłat. 

 


