FZŠ Chodovická, Chodovická 2250/36, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel. č.: 281 92 5992, bankovní účet pro platbu stravného: 5732556349/0800
Mobil: 723 830 843

Přihláška ke stravování
Jméno, příjmení:
Bydliště:

Stravné:

Vyplňte počátek stravování ve školním roce 2020/2021 (např. od 1.9.2020 nebo 10.9.2020…….)

Škola:
Třída:

Datum nar.:

Státní příslušnost: ČR

Tel. č. zákon zástupce:

Emailová adresa:

ÚHRADA STRAVNÉHO
)
Vklad na účet ŠJ NEBO
Platba přes bankovní účet

(VAŠE číslo bankovního účtu)

přidělí školní jídelna
variabilní
symbol

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny,
zveřejněný na vývěskách webových stránek ZŠ, ŠJ a v objektu školní jídelny.
Potvrzuji, že souhlasím se směrnicemi školní jídelny „Provozní řád školní jídelny“ a „Organizace provozu stravování ve
školní jídelně“.
Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení
dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum

Podpis otce, matky nebo zákonného zástupce

OTOČTE!

STR. 1/2

Souhlas se zpracování osobních údajů
Já, níže podepsaný/á:
narozený/á:
trvale bytem:
tímto ve smyslu ustanovení §5, odst.2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění a ve smyslu článku 6, odst.1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
souhlasím
se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním svých osobních údajů, které jsem poskytl
nebo poskytnu nad rámec zákonné povinnosti:
správci osobních údajů:
Školní jídelně při Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250/36
v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefon, email, účet
za účelem: objednávání stravy
po dobu školní docházky
Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů
je dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, jakož i o mém právu na přístup k osobním
údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení,
právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy,
doplněním nebo likvidací osobních údajů, a o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

V Praze dne ………………….

……………………………………..
Podpis subjektu údajů
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