Přihláška ke stravování – žáci
Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Tyršova 611, 667 01

Strávník
JMÉNO, PŘÍJMENÍ
TŘÍDA
DATUM NAROZENÍ
MÍSTO BYDLIŠTĚ

Zákonný zástupce
JMÉNO, PŔÍJMENÍ
ČÍSLO ÚČTU PRO
VRÁCENÍ PŘEPLATKU

Důležité informace pro strávníky a jejich zákonné zástupce:
Pokud strávník onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je nutné si
odhlásit. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování je možné oběd za dotovanou cenou vydat pouze
v první den neplánované nepřítomnosti ve škole.
Zákonný zástupce strávníka svým podpisem souhlasí s tím, že může zasílat zálohy i na více než dva měsíce
dopředu.
Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola Židlochovice, Tyršova 611, příspěvková organizace, stane
správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Datum narození - dítě, Jméno a
příjmení - dítě, Jméno a příjmení zákonného zástupce, Třída dítěte, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních
zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyhl. č.107/2005 Sb. vyhláška o školním stravování, zákon 561/2004 Sb - §
28, odst. 2. Z právního titulu souhlasu evidujeme Číslo bankovního účtu, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních
zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem vrácení přeplatku.
Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké
osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování,
máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili
souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností
správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti
tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@zszidlochovice.cz nebo na sídlo naší společnosti Základní škola
Židlochovice, Tyršova 611, příspěvková organizace
Podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby a stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s
vnitřním řádem školní jídelny.

V Židlochovicích dne:

..……………………………………….
podpis zákonného zástupce

