Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené
Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
Spartakovců 1153, Ostrava – Poruba, 708 00
tel: 595 694 547, 595 694 543, e-mail: special.skola@deaf-ostrava.cz, www.deaf-ostrava.cz

__________________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Školní rok
Třída:

/

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené,
příspěvková organizace, Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava-Poruba
Školní jídelna
IČO:00601985

Příjmení a jméno žáka/žákyně:

Datum narození:

Bydliště:

Přihlásit ke stravování od:

Příjmení a jméno zákonného zástupce:

Kontaktní tel.:

Kontaktní e-mailová adresa:
Způsob úhrady:

□ hotově

□ bankovní převod

Č. účtu:

Stravné se platí zálohově, měsíc dopředu, převodem z účtu, nebo u vedoucí
školní jídelny.
Stravné lze odhlásit den předem do 12.00 hodin.
V době nepřítomnosti žáka není možné poskytovat dotovanou stravu. Jídlo je
možno odebrat do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti. V dalších dnech
nepřítomnosti žáka, kdy nedošlo k odhlášení stravy, budeme účtovat plnou
cenu stravného (tzn. cenu oběda včetně režie).

V

dne

Podpis rodičů:

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené
Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
Spartakovců 1153, Ostrava – Poruba, 708 00
tel: 595 694 547, 595 694 543, e-mail: special.skola@deaf-ostrava.cz, www.deaf-ostrava.cz

__________________________________________________________________________

INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já ____________________________________________, datum nar. _________________
/vyplňte hůlkovým písmem/

dávám svůj souhlas Základní škole pro sluchově postižené a Mateřské škole pro sluchově postižené,
Ostrava
–
Poruba,
příspěvková
organizace
ke
shromažďování,
zpracovávání
a evidenci osobních údajů nezbytných pro potřeby školní jídelny při zajištění stravování na této škole ve
smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.
Souhlas poskytuji na celé období stravování na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro
jejich zpracování. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí osobní
údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo
nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to
i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí
osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému
účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce
nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce
nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
V Ostravě, dne: ___________________

_______________________________
/podpis/

