ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA FRYMBURK
Frymburk 112, 382 79
IČO: 00583791

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ
Příjmení a jméno dítěte, žáka:____________________________________________________třída: _______________
Datum narození:_________________________Přihlašované období: _________________________
Zákonný zástupce_________________________________________________________________________________
Telefon zák. zástupce: _________________________e-mailová adresa:______________________________________
Číslo bankovního spojení _____________________________________________kód banky _____________________
Úhrada stravného bude prováděna(zakroužkujte)
a/ platba inkasem b/ platba bankovním převodem
bankovní spojení školní jídelny 107-7569260247/0100, variabilní symbol _____________________
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit písemně jakoukoliv změnu týkající se stravování, zavazuji se dodržovatřádškolní jídelny
zveřejněný na www stránkách. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)Č. 2016/679 (GDPR)beru na vědomí
zpracování mnou zadaných osobních údajů. Uvedené údaje jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti (jméno a příjmení,
datum narození k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu oprávněného zájmu správce (e-mail, telefon z důvodu potřeby
kontaktovat a bankovní účet pro vratky přeplatků nebo identifikaci plateb). Současně beru na vědomí, že v případě potřeby mohou být
údaje předány na základě vyžádání správním orgánům například Krajské hygienické stanici atd.). Beru na vědomí, že údaje budou
zpracovávány po dobu využívání poskytování služeb + 12 měsíců po ukončení z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Byl
jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právovzít případný souhlas kdykoliv zpět písemným
odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu organizace, požadovat informaci, jaké osobní údaje (moje nebo mého dítěte)
zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů,v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na organizaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a v případě, že se budu domnívat, že zpracování
osobních údajů je v rozporu se souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

_________________________

________________________________________

datum

podpis zákonného zástupce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA FRYMBURK
Frymburk 112, 382 79
ŠKOLNÍ JÍDELNA

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ
Číslo bankovního spojení KOMERČNÍ BANKA 107-7569260247/0100
variabilní symbol ___________________________(sdělí ŠJ)
Platby inkasem se provádí v období od 10. – 30. dne v měsíci na daný měsíc. Platby převodem prosím zadejte do 15. dne v měsíci na daný měsíc.
Odhlašovat stravu na tel. 724 375 426 (nejlépe SMS)nebo email

nedomova@zsfrymburk.cz

a také na www.strava.cz (čís. jídelny 2616).

Všechny odhlášky nejpozději aktuální den do 7.00 hodin

Zaplacenou stravu v době nemoci je povinnost odhlásit, neodhlášená propadá podle zák. 561/2004 Sb.
První den neplánované nepřítomnosti možno stravu odebrat do jídlonosičů, ostatní dny je povinnost stravu odhlásit.
Pokud strávník /zákonný zástupce/ odběr stravy včas neohlásí a školní jídelna pro tohoto strávníka jídlo připravila, strávník zaplatí
stravu dle finančního normativu.Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození, vyhl. 107/2005 Sb. a novelou vyhlášky
463/2011 Sb.
Kontaktní osoba: Ludmila Nedomová – kuchařka ŠJ

