Přihláška ke stravování ve školní jídelně 13. ZŠ Plzeň
…………………………………………..…………..
Jméno a příjmení strávníka

..………………………….
Třída

…………………………..
Datum narození

…………………………..
Škola

Platba bude prováděna (nehodící se škrtněte):

hotově

inkasem

bankovním příkazem

Informace pro bezhotovostní platbu
……………………………..
Číslo bankovního účtu plátce

20. __. ______
……………………….
První srážka inkasa

cca 1000,- Kč
………………………….
Částka

Jméno a příjmení zákonného zástupce …………………………………………………………………
Telefonní číslo zákonného zástupce ……………………
Číslo účtu ŠJ 13. ZŠ Plzeň:
Komerční banka – 10334311/0100

e-mail ……………………………………

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte, žáka a zákonných zástupců
Jako zákonný zástupce dávám svůj dobrovolný souhlas školní jídelně 13. základní školy Plzeň, Habrmannova 45,
příspěvkové organizaci (dále ŠJ 13. ZŠ Plzeň), tj. správci osobních údajů, ke shromažďování, zpracovávání a evidenci
osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém dítěti. Souhlas poskytuji pouze 13. ZŠ Plzeň, která bez zákonem
stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Souhlas je udělen v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR –
General Data Protection Regulation).
Zákonný zástupce žáka / studenta bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemnou či ústní žádostí a
že v případě porušení ochrany osobních údajů dítěte může vznést námitku u dozorového úřadu. 13. ZŠ Plzeň je
oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně, samostatně či prostřednictvím určených
zpracovatelů, jejichž seznam poskytne škola na vyžádání. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným
zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele v míře nezbytné pro účely zpracování.
Souhlas poskytuji na celé období stravování mého dítěte v ŠJ 13. ZŠ Plzeň a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou
pro zpracování osobních údajů, pro vědecké účely a archivnictví.
Zpracovávané osobní údaje pro stravovací a administrativní účely ŠJ 13. ZŠ Plzeň:
Žák / student – jméno a příjmení, datum narození, škola, třída, stravovací zvyklosti, zdravotní informace týkající se
stravování (dieta, apod.), identifikační číslo stravovacího média (Plzeňská karta, čip)
Zákonný zástupce – jméno a příjmení, číslo platebního účtu, telefonní číslo, e-mail, podpis
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM

(nehodící se škrtněte)

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školní jídelny 13. ZŠ Plzeň.

V Plzni dne …………………………

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

