Školní jídelna Brno, náměstí Svornosti 7, 616 00 Brno, příspěvková organizace
Telefon: 541212 868, bankovní účet pro platbu stravného: 208506369/0600, http://www.sjsvornost.cz

Přihláška ke stravování ve Školní jídelně Brno, náměstí Svornosti 7
Jméno, příjmení žáka: ________________________________________ Datum nar.: __________________
Bydliště: __________________________________________________Třída: _______________
E-mail: _______________________________ Tel. zákon. zástupce a příjmení _______________________________
Úhrada stravného: (zakroužkujte písmeno u zvoleného výrazu)
a)
b)
c)
d)

bankovní účet-trvalý příkaz) 208506369/0600 – var. symbol: přidělí ŠJ
složenkou vydanou školní jídelnou
jednorázovou platbou jakoukoliv bankou na účet ŠJ 208506369/0600 – přihlašování do výše konta strávníka
inkasním příkazem z bankovního účtu – jednorázová záloha na začátku stravování

Uveďte bankovní spojení:__________________________________

Potvrzuji správnost údajů a seznámení s provozním řádem školní jídelny. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být
použity do matriky.

Ochrana osobních údajů
Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Více informací
o zpracování osobních údajů se dozvíte v Zásadách ochrany osobních údajů, která naleznete na našich webových stránkách
www.sjsvornost.cz

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, pan/paní __________________________________________,
nar. ___________________,
trvale bytem __________________________________________,
dávám školní jídelně Brno náměstí Svornosti 7, příspěvkové organizaci města Brna, se sídlem náměstí Svornosti 7, Brno 616
00 výslovný souhlas ke zpracování dále zmíněných osobních údajů mých osobních údajů/osobních údajů mého dítěte, a to
pro následující účely:
a) Zpracování telefonního čísla za účelem rychlejší a efektivnější komunikace mezi strávníkem a organizací
b) Zpracování e-mailové adresy za účelem rychlejší a efektivnější komunikace mezi strávníkem a organizací
c) Zpracování čísla bankovního účtu pro účely vrácení přeplatků na stravném
Nedávám souhlas pro následující účely: ____________________________________ [zde uveďte písm. a) až c) dle výše
zmíněného seznamu].
Tento souhlas uděluji na dobu školní docházky mého dítěte.
Beru na vědomí, že tento souhlas je kdykoli odvolatelný. Odvolat je možné souhlas také částečně – pouze pro určité účely
[vymezené v písm. a) až c)]. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již proběhlo.
Beru na vědomí, že k předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. Krajské hygienické
stanici). Příjemcem údajů mohou být i společnosti, které organizace pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování
osobních údajů nutné (např. při vedení externího účetnictví, apod.). Příjemcem údajů na internetových stránkách
organizace je veřejnost.
Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů strávníků a dalších osob, které
jsou dostupné na webu školní jídelny www.sjsvornost.cz.
V Brně dne ____________

_________________________
podpis zákonného zástupce

