Školní jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace, IČO: 60680610,
se sídlem Masarykovo náměstí 230/23, 691 45 Podivín
kontakt: jidelnapodivin@seznam.cz nebo jidelna4601@skolnijidelnapodivin.cz
telefon: 519 344 292, Bankovní spojení (pro úhradu obědů): 1381842379/0800

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ pro žáky
(je-li níže uvedený osobní údaj podtrhnut, podléhá jeho poskytnutí souhlasu)
Jméno a příjmení dítěte:________________________________________________
Datum narození:__________________Třída (od zahájení stravování): _____________
Bydliště: ______________________________________________________________
Zákonný zástupce dítěte: Jméno a příjmení:_______________________________
Telefonický kontakt na zákonné zástupce: ___________________________________
E-mailový kontakt na zákonné zástupce: ____________________________________
Způsob úhrady obědů:
b) Převodem-bankovní účet, ze kterého bude stravné placeno: __________________
a) Hotově - každé úterý a středu 9.00 -11.30 14.00 -15.30 hod
poslední den v měsíci 9.00 -11.30 hod.
Informace pro zákonné zástupce:
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pro účely provozu školní jídelny. Osobní údaje jsou
zpracovávány v listinné i elektronické podobě a jsou předávány subjektům, jimž musí být poskytovány
(Krajská hygienická stanice) v souladu s povinnostmi vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů
či při plnění jiných povinností školní jídelny. Jiným subjektům budou osobní údaje poskytnuty, jen pokud
k tomu udělíte souhlas.
Poskytnutí osobních údajů uvedených na této přihlášce je povinné s výjimkou podtržených osobních údajů,
které je dobrovolné. Neuvedení povinných údajů bude mít za následek ukončení poskytování
služeb školního stravování.
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po celé období stravování dítěte v této školní jídelně a
dále po dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy včetně archivačních předpisů. Pokud
níže udělíte souhlas se zpracováním dobrovolně poskytovaných osobních údajů, dáváte tím souhlas, že tyto
údaje budou zpracovávány po stejnou dobu, jako budou zpracovány údaje, které byly poskytnuty jako
povinné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Máte právo požadovat po školní jídelně přístup k osobním údajům, které o Vás a Vašem dítěti zpracovává,
požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte
právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). V případě, že byste
potřebovali více informací k otázce ochrany osobních údajů, je možné se obrátit s dotazem na školní
jídelnu nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů, kontakt: poverenec@skolnijidelnapodivin.cz ..
Další informace k této problematice najdete také na webu www.skolnijidelnapodivin.cz.. Pokud budete mít
za to, že nejsou údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
.
Vyjádření stanoviska zákonného zástupce/ů ke zpracování osobních údajů:*
*pokud chcete udělit souhlas, zaškrtněte níže uvedené osobní údaje
Souhlasím, aby školní jídelna zpracovávala můj osobní údaj

□ telefonický kontakt pro účely vedení dokumentace provozu školní jídelny (při úrazu, nevolnosti apod.).
□ číslo bankovního účtu pro účely vedení dokumentace provozu školní jídelny (úhrada obědů).
□ můj e-mail pro účely vedení dokumentace provozu školní jídelny (zasílání jídelníčku a částky stravného).
Potvrzuji správnost údajů a seznámení se s vnitřním řádem školní jídelny, jehož kopii jsem
převzal(a).
V Podivíně …….........…..

…………………….….………………………….
podpis zákonného(ých) zástupce(ů)

