
Školní jídelna / шкільна їдальня Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec 

 

Přihláška ke školnímu stravování - Školní rok 2021/2022 
Заява на шкільне харчування - Навчальний рік 2021/2022 

     
Jméno a příjmení žáka / ім'я та прізвище вихованця: …………………………………………………………………….  
    
Den, měsíc a rok narození / День, місяць і рік народження: ……………………………………………………………… 
 
Bydliště / Місце проживання: ……………………………………………………………………………………………………………….
       
Dítě navštěvuje třídu / Дитина в гостях клас …………………………  Základní školy a mateřské školy Drnholec, 
okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec.    
        
Jméno a příjmení zákonného zástupce / ім'я та прізвище законний представник:  

……………………………………………………………………………….. telefon / телефон ………………………….….  

   
Způsob platby / Спосіб оплати 
    svolení k inkasu - číslo účtu / авторизація дебету - номер рахунку: …………………………………………………      
    hotově/ готівкою 
           
Při vyřizování svolení k inkasu budete potřebovat tyto údaje / Ця інформація знадобиться вам під час 
обробки вашої авторизації дебету: 
- ve prospěch účtu / на користь рахунку: 27-2768100227/0100 
- adresa / адреса: Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec 
        
Obědy se odhlašují den předem telefonicky / Обіди виписуються напередодні по телефону 
 727 941 718 nebo / або e-mail monika.zajicova@zsamsdrnholec.cz. Kontakty, jídelníček, provozní řád aj. 
najdete na webových stránkách školy www.drbnik.cz v záložce Jídelna. / Контакти, меню, правила роботи 
тощо можна знайти на сайті школи www.drbnik.cz у вкладці Їдальня. 
         
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona 110/2019 Sb., beru na vědomí zpracování mnou zadaných osobních údajů. 
Uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem plnění této smlouvy, 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 např. Krajské hygienické stanici apod.). 
Beru na vědomí, že údaje budou zpracovávány po dobu využívání poskytování služeb +12 měsíců po ukončení z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. 
Byl/a jsem poučen/a o tom, že podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje (moje nebo mého dítěte) 
organizace 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 zákonem. V případě dotazů ke zpracování 
osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese gdpr@jkaccounting.cz 

 
Podpisem potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit písemně jakoukoliv změnu týkající se stravování. Zavazuji se 
dodržovat řád školní jídelny zveřejněný na webových stránkách školy www.drbnik.cz 
Підписуючись, я підтверджую достовірність даних і зобов’язуюся письмово повідомляти про будь-які зміни, що 
стосуються дієти. Я зобов’язуюсь дотримуватися правил шкільної їдальні, опублікованих на сайті школи 
www.drbnik.cz 
 
Datum/ дата…………………………………………  
Podpis zákonného zástupce/ Підпис законного представника ……………………………………………. 
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