Přihláška ke stravování v MŠ Valtice  

Školní rok: 2020/2021
Jméno dítěte ………………………………………
Pavilon …………. Datum narození ………………....
Bydliště ………………………………………………

Ve školním roce 2020/2021 bude dítě odebírat:
				3 – 6 let			7. a více let
Svačinka			Kč  10,--			Kč  10,--
Oběd				Kč  22,--			Kč  26,--
Svačina			Kč  10,--			Kč  10,--
Celodenní strava	Kč  42,--			Kč  46,--
/pokud nebude stanovena kalkulace jinak/

Strava je placena zálohově na měsíc dopředu.
Nebude-li platba uhrazena nejpozději do 1. dne v daném měsíci, nebude strávníkovi nadále poskytnuta strava!!!!! Organizační řád je k dispozici na nástěnkách v prostorách ŠJ, MŠ nebo na internetových stránkách školy. Objednávání stravy lze provádět i přes internet (heslo přiděleno                   p. Bezděkovou). 
Vážení rodiče, v souladu s nařízením EU týkajícího se GDPR vyjadřujete tímto souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (tel. číslo, bankovní účet – za účelem případné identifikace plateb). 
 
Úhrada stravy:Bankovním převodem
		    Hotově

Číslo účtu ZŠ Valtice u ČS Valtice 1384057309/0800
Variabilní symbol – přidělen hospodářkou školy p. Bezděkovou
Tel. č. ŠJ Valtice 519 352 180






Poučení

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit písemně jakoukoliv změnu týkající se stravování, zavazuji se dodržovat řád školní jídelny zveřejněný na www stránkách. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ohledně zpracování osobních údajů. Uvedené údaje jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti (jméno a příjmení, datum narození k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu oprávněného zájmu správce (telefon z důvodu potřeby kontaktovat a bankovní účet pro identifikaci plateb). Současně beru na vědomí, že v případě potřeby mohou být údaje předány na základě vyžádání správním orgánům například (Krajské hygienické stanici atd.). Beru na vědomí, že údaje budou zpracovány po dobu využívání poskytování služeb + 12 měsíců po ukončení z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo vzít případný souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu organizace, požadovat informaci, jaké osobní údaje (moje nebo mého dítěte) 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 souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.



--------------------					----------------------------------------------
Datum								podpis zákonného zástupce
							
……………………………………….
Tel č, .

