Školní jídelna Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec, telefon 727 941 718

Přihláška ke školnímu stravování - Školní rok 2021/2022
Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………………………………………….
Den, měsíc a rok narození: ……………………………………………………………………………………
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………….
Dítě navštěvuje ………………………… třídu Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav,
příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec
Jméno a příjmení matky: ……………………………………………………………………………….. telefon: ……………………….
Jméno a příjmení otce: ………………………………………………………………………………….. telefon: ……………………….
Způsob platby: svolení k inkasu - číslo účtu: …………………………………………………………………………………………
Při vyřizování svolení k inkasu budete potřebovat tyto údaje:
- ve prospěch účtu: 27-2768100227/0100
- adresa: Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec
Obědy se odhlašují den předem telefonicky 727 941 718 nebo e-mailem monika.zajicova@zsamsdrnholec.cz
Kontakty, jídelníček, provozní řád aj. najdete na webových stránkách školy www.drbnik.cz v záložce Jídelna.
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Upozornění pro rodiče
1. Platby za obědy budou probíhat bezhotovostně, z účtů u peněžních ústavů (Komerční banka, ČSOB,
Česká spořitelna, Poštovní spořitelna aj.).
2. Rodiče si ve svých peněžních ústavech vyřídí SVOLENÍ K INKASU. Pokud ho mají již vyřízené u
staršího dítěte, další si zakládat nemusí.
3. Platba za měsíc září Vám bude odečtena do 17. 09. 2021.
4. Přihláška bude řádně vyplněna a podepsána jedním z rodičů. Pokud dojde ke změně ve školním
stravování nebo ke zrušení školního stravování volejte na tel. 727 941 718 nebo pište vedoucí
školní jídelny paní Zajícové na e-mail: monika.zajicova@zsamsdrnholec.cz (vedoucí ŠJ Vám přijatý
e-mail potvrdí).
5. Doklad o vyřízení svolení k inkasu zašlete k nahlédnutí vedoucí ŠJ p. Zajícové.
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
Datum…………………………………………

Podpis zákonného zástupce …………………………………………….

Upozornění pro rodiče
1. Platby za obědy budou probíhat bezhotovostně, z účtů u peněžních ústavů (Komerční banka, ČSOB,
Česká spořitelna, Poštovní spořitelna aj.).
2. Rodiče si ve svých peněžních ústavech vyřídí SVOLENÍ K INKASU. Pokud ho mají již vyřízené u
staršího dítěte, další si zakládat nemusí.
3. Platba za měsíc září Vám bude odečtena do 17. 09. 2021.
4. Přihláška bude řádně vyplněna a podepsána jedním z rodičů. Pokud dojde ke změně ve školním
stravování nebo ke zrušení školního stravování volejte na tel. 727 941 718 nebo pište vedoucí
školní jídelny paní Zajícové na e-mail: monika.zajicova@zsamsdrnholec.cz (vedoucí ŠJ Vám přijatý
e-mail potvrdí).
5. Doklad o vyřízení svolení k inkasu zašlete k nahlédnutí vedoucí ŠJ p. Zajícové.
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
Datum…………………………………………

Podpis zákonného zástupce …………………………………………….

