
UMOWA	

NA	ŚWIADCZENIE	USŁUG	CATERINGOWYCH	

	

Zawarta	w	dniu	……………………………...	w	Niepołomicach	pomiędzy:	

F.H.U.	COENA	Piotr	Rzepecki	NIP:	683-153-26-94	 	z	siedzibą	w:	 	Woli	Batorskiej	733,	32-007	Zabierzów	
Bocheński	

reprezentowanym	przez:	właściciela	–	zwanym	w	dalszej	części	umowy	Usługodawcą	

A	Rodzicem/	Opiekunem	

….........................................................................................................................................................................................................................	

Legitymującym	 się	 dowodem	 osobistym	 ….....................................................	 Nr	 Pesel	 ……………………………………	

adres..................………………………………………………………..................................................................................................................	

nr	 telefonu	 do	 kontaktu	 …...................................................................	 zwanym	 dalej	 Usługobiorcą	 o	 świadczenie	

usług	cateringowych	dla	dziecka:	

….........................................................................................................................................................................................................................	

(imię	i	nazwisko,	data	urodzenia,	klasa	dziecka)	

				§	1	

W	 zakresie	 usług	 cateringowych	 dziecko	 będzie	 korzystać	 z	 obiadu	 składającego	 się	 z	 zupy,	 drugiego	
dania	oraz	napoju	(	np.	kompot,	herbata	owocowa,	sok	owocowy).	

Wydawanie	obiadów	będzie	odbywać	się	sukcesywnie	na	przerwach	między	lekcjami,	w	miarę	możliwości	
przerobu	w	sali	konsumpcyjnej.	

Oferujemy	bufet	sałatkowy	w	którym	będą	znajdować	się		surówki.	

Menu	będzie	ustalane	na	każdy	tydzień.	

W	ofercie		znajdować	się	będzie	również	zupa	pomidorowa	i	pierogi	z	uwagi	na	różne	upodobania	dzieci														
i	danie	wegetariańskie	oraz	napój	owocowy	lub	kompot	bez	ograniczeń.	

Wydawanie	obiadów	będzie	odbywać	się	na	tackach	z	naczyniami	jednorazowymi		

Cena:	

• Obiad	(zupa,	drugie	danie,	napój)	–	10,00	zł	

• Sama	zupa	–	4,00	zł	

• Samo	drugie	danie	–	8,50	zł	

§	2	

W	ramach	zamówienia	Usługodawca	zobowiązany	jest	do:	

1. Przygotowania	 posiłków	 o	 najwyższym	 standardzie,	 	 na	 bazie	 produktów	 najwyższej	 jakości																							
i	bezpieczeństwem	zgodnie	z	normami	HACCP.	Posiłki	muszą	spełniać	wymogi	żywienia	zalecane	
przez	 Instytut	 Matki	 i	 Dziecka	 dla	 dzieci	 w	 wieku	 od	 3	 do	 13	 lat.	 Posiłki	 nie	 mogą	 być	
przygotowywane	z	półproduktów.	



		§	3	

WARUNKI	NIEZBĘDNE	DO	SPEŁNIENIA	PRZEZ	USŁUGODAWCĘ	

1. Usługodawca	posiada	uprawnienia	do	wykonywania	określonej	działalności	lub	czynności,	jeżeli	
przepisy	prawa	nakładają	obowiązek	ich	posiadania.	

2. Usługodawca	 spełnia	 wymogi	 sanitarne	 konieczne	 do	 zachowania	 higieny	 przy	 prowadzeniu	
działalności	gastronomicznej.	

3. Usługodawca	 posiada	 pozwolenie	 Sanepidu	 na	 prowadzenie	 działalności	 gastronomicznej	 	 lub	
przedłoży	stosowne	oświadczenie	Wykonawcy	w	tym	zakresie.	

§4	

WARUNKI	PŁATNOŚCI	

1. Usługobiorca	 zobowiązuje	 się	 do	 wniesienia	 opłaty	 za	 obiady	 do	 dziesiątego	 dnia	 każdego	
miesiąca		„z	góry”	na		konto	Bank	Millennium		nr	93	1160	2202	0000	0003	5768	9928		„UWAGA	
ZMIANA	NUMERU	 RACHUNKU	 BANKOWEGO”	 	 (Prosimy	 o	 podawanie	 imienia	 i	 nazwiska	 oraz	
klasy	dziecka			w	tytule	przelewu)	

2. W	przypadku	nie	uiszczenia	opłaty	w	terminie,	Usługobiorca	otrzymuje	wezwanie		do	zapłaty	w	
ciągu	 5	 dni	 od	 daty	 	 jego	 otrzymania.	 Po	 tym	 terminie	 należność	 będzie	 egzekwowana		
administracyjne	oraz	dziecko	zostanie	skreślone	z	listy	obiadowej.	

3. Usługobiorca	 zobowiązuje	 się	 do	 informowania	 o	 nieobecności	 dziecka	codziennie	 	 do	 godziny	
08:00	sms	pod	nr	telefonu		787-444-998	lub	606-859-548.	

4. W	przypadku	nieobecności	 dziecka	w	danym	miesiącu,	 dokonana	wpłata	 za	 nie	wydany	 obiad	
będzie	rozliczana	w	m-cu	następnym.	

§	5	

Zmiany	umowy	wymagają	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

	§	6	

Do	 spraw	 nieuregulowanych	 w	 niniejszej	 umowie	 zastosowanie	 mają	 właściwe	 przepisy	 	 Kodeksu	
Cywilnego.	

§	7	

Umowę	sporządzono	w	dwóch	jednobrzmiących	egzemplarzach,	po	jednym	dla	każdej	ze	stron.	

 

 

 

…………………………..                                                                    ……….…………………… 

     USŁUGOBIORCA           USŁUGODAWCA 

 

 

 

 



 

INFORMACJA	O	OCHRONIE	DANYCH	OSOBOWYCH	„RODO”	

1.					Administratorem	 danych	 osobowych	 jest	 Piotr	 Rzepecki	 Firma	 Handlowo-Usługowa	 „COENA																		
z	 siedzibą	 w	 Woli	 Batorskiej	 733,	 32-007	 Zabierzów	 Bocheński,	 NIP:	 683-153-26-94,			
REGON:121281896.	

												Kontakt:	tel.	606-859-548	e-mail:	coena.piotr.rzepecki@interia.pl	

2.					Administrator	 przetwarza	 dane	 osobowe	 klientów	 przekazane	 w	 ramach	 świadczenia	 usług	
gastronomicznych,	cateringowych.	Administrator	nie	zbiera	więcej	danych	niż	 jest	 to	konieczne	
dla	realizacji	tych	usług.		

3.					Administrator	 stosuje	 zabezpieczenia	 techniczne	 i	 organizacyjne	 zapewniające	 ochronę	
przetwarzanych	 danych	 osobowych	 z	 zachowaniem	 środków	 bezpieczeństwa	 zgodnie																									
	z	obowiązującymi	przepisami	prawa.	

4.				Cel	 przetwarzania	 danych	 i	 podstawa	 ich	 wykorzystywania	 –	 dane	 są	 przetwarzane	 w	 celu	
realizacji	 umowy	 na	 świadczenie	 usług	 gastronomicznych,	 cateringowych		 (art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 b	
Rozporządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/679	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 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).	

5.				Podstawa	 przekazania	 danych	 –	 dane	 Klienta	 przekazywane	 są	 przez	 niego	 dobrowolnie,	 przy	
czym	 przekazanie	 danych	 jest	 niezbędne	 dla	 realizacji	 umowy	 na	 świadczenie	 usług	
gastronomicznych,	cateringowych.	

6.			Klient	 nie	 ma	 obowiązku	 prawnego	 podania	 swoich	 danych,	 ich	 brak	 nie	 spowoduje	 dla	 niego	
żadnych	 negatywnych	 konsekwencji,	 poza	 brakiem	 możliwości	 realizacji	 umowy	 usług	
gastronomicznych,	cateringowych.	

7.				Administrator	 może	 przekazać	 dane	 pracownikom/zleceniobiorcom,	 podmiotom	 obsługującym	
systemy	 teleinformatyczne	 lub	 udostępniającym	 narzędzia	 teleinformatyczne;	 podmiotom	
świadczącym	 usługi	 doradcze,	 konsultacyjne,	 audytowe	 lub	 pomoc	 prawną,	 podatkową,	
rachunkową.	 W	 takiej	 sytuacji	 Administrator	 zapewnia,	 że	 dane	 będą	 chronione	 w	 sposób	
wymagany	prawem.	

8.			Okres	przechowywania	danych	osobowych	będzie	wynosił	nie	dłużej	niż	będzie	to	konieczne	do	
osiągnięcia	 celów,	 do	 jakich	 dane	 zostały	 zgromadzone	 lub	 nie	 dłużej	 niż	 jest	 to	 określone	
prawem.	

9.			Klientowi	przysługuje	prawo	do:	

·żądania	 sprostowania	 (poprawiania)	 i	 uzupełnienia,	 usunięcia,	 ograniczenia	 przetwarzania,	
przeniesienia,	dostępu	do	jego	danych	osobowych	
·cofnięcia	 w	 dowolnym	 momencie	 zgody	 na	 przetwarzanie	 swoich	 danych	 osobowych	 bez	
wpływu	na	przetwarzanie,	którego	dokonano	na	podstawie	zgody	przed	jej	cofnięciem	
·wniesienia	skargi	do	organu	nadzoru	tj.	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych	
wniesienia	sprzeciwu:	
·gdy	zaistnieją	przyczyny	związane	ze	szczególną	sytuacją	Klienta,	a	przetwarzanie	 jego	danych	
oparte	 jest	 na	 podstawie	 niezbędności	 do	 celów	 wynikających	 z	 naszych,	 tzw.	 prawnie	
uzasadnionych	interesów,	lub	
·w	dowolnym	momencie	wobec	przetwarzania	danych	na	potrzeby	marketingu	bezpośredniego.		
		

10.	 W	 zakresie	 przetwarzania	 danych	 Klientów	 nie	 będzie	 dochodzić	 do	 zautomatyzowanego	
podejmowania	decyzji,	w	tym	do	profilowania.	

	

	

 


