PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - ŠJ ZŠ ZACHAR Kroměříž
Jméno a příjmení
strávníka

Datum narození

Třída

(jen u žáka)

(jen u žáka)

Tel.:

Bydliště
INTERNET obj.

Uživatelské jméno

Heslo

E-mail

(vyplní ved. ŠJ)

Souhlas s inkasem
na účet ZŠ Zachar Kroměříž

1757398/0300
Neuvádějte žádný VS, KS, SS, pouze limit Kč!

Číslo účtu strávníka
SVAČINY (jen u žáka)
ANO

/
NE

Platba
H

Platba
Ú

C15

Doložte:
Výpis o zřízení souhlasu s inkasem v případě
inter. bankovnictví.
Nebo razítko a podpis pracovníka bank. ústavu
(datum možného inkasa 20. v měsíci)

C21

Kategorie/třída

Důležitá ustanovení:
1. Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v internetovém objednávkovém systému v tajnosti a v případě jeho vyzrazení si ve svém zájmu provede neprodleně
jeho změnu. Strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla.
2. Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po uzávěrce nebudou přijaty.
3. Jídelna neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv výpadku internetové sítě.
4. Vyúčtování zálohy 500,- Kč na stravné u žáka a případných přeplatků bude prováděno po ukončení stravování v ŠJ.
5. Strávník bere na vědomí, že jídlo je určeno k okamžité konzumaci.
6. Strávník potvrzuje podpisem, že je obeznámen s Vnitřním řádem ŠJ a souhlasí s podmínkami stravování.
GENERÁLNÍ SOUHLAS STRÁVNÍKA NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Dávám/e svůj souhlas Základní škole Zachar, Kroměříž k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhlášky 107/2005 S. o školním stravování. Souhlasím s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen,
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka za účelem vedení webových stránek, propagace a prezentace školy. Souhlasím s možností
orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z použití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje. Byl jsem poučen o
právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
V Kroměříži__________________

__________________________________
podpis strávníka nebo zák. zástupce žáka

)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - ŠJ ZŠ ZACHAR Kroměříž
Jméno a příjmení
strávníka

Datum narození

Třída

(jen u žáka)

(jen u žáka)

Tel.:

Bydliště
INTERNET obj.

Uživatelské jméno

Heslo

E-mail

(vyplní ved. ŠJ)

Souhlas s inkasem
na účet ZŠ Zachar Kroměříž

1757398/0300
Neuvádějte žádný VS, KS, SS, pouze limit Kč!

Číslo účtu strávníka
SVAČINY (jen u žáka)
ANO

/
NE

Platba
H

Platba
Ú

C15

Doložte:
Výpis o zřízení souhlasu s inkasem v případě
inter. bankovnictví.
Nebo razítko a podpis pracovníka bank. ústavu
(datum možného inkasa 20. v měsíci)

C21

Kategorie/třída

Důležitá ustanovení:
1. Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v internetovém objednávkovém systému v tajnosti a v případě jeho vyzrazení si ve svém zájmu provede neprodleně
jeho změnu. Strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla.
2. Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po uzávěrce nebudou přijaty.
3. Jídelna neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv výpadku internetové sítě.
4. Vyúčtování zálohy 500,- Kč na stravné u žáka a případných přeplatků bude prováděno po ukončení stravování v ŠJ.
5. Strávník bere na vědomí, že jídlo je určeno k okamžité konzumaci.
6. Strávník potvrzuje podpisem, že je obeznámen s Vnitřním řádem ŠJ a souhlasí s podmínkami stravování.
GENERÁLNÍ SOUHLAS STRÁVNÍKA NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Dávám/e svůj souhlas Základní škole Zachar, Kroměříž k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhlášky 107/2005 S. o školním stravování. Souhlasím s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen,
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka za účelem vedení webových stránek, propagace a prezentace školy. Souhlasím s možností
orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z použití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje. Byl jsem poučen o
právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
V Kroměříži__________________

__________________________________
podpis strávníka nebo zák. zástupce žáka

