PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
4-9 ROČNÍK ZŠ
OBĚDY SVAČINY ODPOLEDNÍ SVAČINY

Datum stravy: od:
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Pohořelice
Dlouhá 35
691 23 Pohořelice
ZŠ DLOUHÁ 35

Školní rok 2019/2020

Jméno a příjmení strávníka

Datum narození

Bydliště

TŘÍDA

Matka jméno a příjmení

telefon

Otec jméno a příjmení

telefon

Email adresa:
Způsob platby

Číslo účtu
jen v případě nového účtu

Potvrzujeme správnost údajů a zavazujeme se, že budeme včas poukazovat platby.
Potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s vnitřními směrnicemi školní jídelny.

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, pan/paní
nar.
trvale bytem
dávám

-----------------------------------------------------------,
___________________,
________________________________________,

Školní jídelně při Základní škole a Mateřské škole Pohořelice, příspěvkové organizaci, se sídlem, Dlouhá 35,
691 23 Pohořelice výslovný souhlas ke zpracování mých dále zmíněných osobních údajů, a to pro následující účely:
a) zpracování telefonního čísla za účelem rychlejší a efektivnější komunikace mezi strávníkem a organizací,
b) zpracování e-mailové adresy za účelem rychlejší a efektivnější komunikace mezi strávníkem a organizací,
c) zpracování čísla bankovního účtu pro účely vrácení přeplatků na stravném
a údajů mého nezletilého dítěte (údaje v horní části přihlášky)
pro účely objednávání a odhlašování obědů a jejich vyúčtování.
Nedávám souhlas pro následující účely: ____________________________________
[zde uveďte písemně. a) až c) dle výše zmíněného seznamu].
Tento souhlas uděluji po dobu stravování v ŠJ ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, Pohořelice.
Beru na vědomí, že tento souhlas je kdykoli odvolatelný. Odvolat je možné souhlas také částečně – pouze pro určité účely
[vymezené v písm. a) až c)]. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již proběhlo.
Beru na vědomí, že k předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. Krajské hygienické stanici).
Příjemcem údajů mohou být i společnosti, které organizace pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů
nutné (např. při vedení externího účetnictví apod.). V těchto případech zajistí správce, aby zpracování osobních údajů třetí
stranou probíhalo zabezpečeným způsobem.
Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsou dostupné
na www.zspohorelice.cz.

V Pohořelicích dne :
podpis zákonného zástupce (zletilého strávníka)

