Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Přihláška ke školnímu stravování žáka (zákonný zástupce)
Příjmení a jméno žáka:
Datum narození:
Bydliště:
Telefon, e-mail:
Škola (SŠZePř, gymnázium):
Školní rok:

2018 / 2019

Třída:
Stravovací kategorie:
(oběd, celodenní)
Příjmení a jméno zákonného zástupce žáka:
Telefon zákonného zástupce žáka:
E-mail zákonného zástupce žáka:
Na základě Vyhlášky č.107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka nebo žák povinen odhlásit
stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, může být strava od druhého dne
nepřítomnosti žáka ve škole doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní). První den
neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je strava
přihlášená na tento den účtovaná za sníženou cenu (jen finanční normativ).
Byl/a jsem informován/a o vydání a obsahu Vnitřního řádu školní jídelny a seznámen/a s dokumentem Sběr a
zpracování osobních údajů (GDPR) při poskytování stravovacích služeb SŠZePř Rožnov p/R. Součástí přihlášky je
vyplněný formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů – stravování žáka (zák. zástupce).

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Úhrada služby:
1.

Formou souhlasu s inkasem ze SŽÚ u České spořitelny, a. s. č.:
číslo sběrného účtu: 0101032511/0800
nezadávejte žádný variabilní, konstantní, specifický symbol
finanční limit – pokud je limit vyžadován doporučujeme u obědů 800,-- Kč
u stravování a ubytování 3 200,-- Kč
platba bude srážena k 15. dni v měsíci
doložte prosím vytištěný souhlas s inkasem od České spořitelny, a. s.

2.

Formou souhlasu s inkasem z účtu u jiného peněžního ústavu č.:
číslo účtu: 4002230801/0100
nezadávejte žádný variabilní, konstantní, specifický symbol
finanční limit – pokud je limit vyžadován doporučujeme u obědů 800,-- Kč
u stravování a ubytování 3 200,-- Kč
platba bude srážena k 15. až 17. dni v měsíci
doložte prosím vytištěný souhlas s inkasem od své banky

Souhlas s inkasem je potřeba doložit potvrzením, že byl sjednán!
Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Souhlas se zpracováním osobních údajů – stravování žáka (zák. zástupce)
(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen souhlas)

Správce údajů: (dále jen SŠZePř Rožnov)
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570,
Rožnov pod Radhoštěm 756 61; tel 571 654 390-1; info@szesro.cz; číslo datové schránky
ID: 9e9xkv8
Já, níže podepsaný/á, uděluji výslovný a informovaný souhlas SŠZePř Rožnov ke zpracování mých
osobních údajů a osobních údajů mého syna/dcery za účelem poskytnutí a úhrady stravovacích služeb
mému synu/ dceři ve školní jídelně.
 Žák: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště (adresa pro doručování),
telefonní a emailové spojení, škola, školní rok, třída, stravovací kategorie, datum zahájení a
ukončení poskytované služby.
 Zákonný zástupce: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, telefonní
a emailové spojení, u bezhotovostní platby bankovní spojení, číslo účtu, potvrzení o sjednaném
inkasu.
Souhlas uděluji na celou dobu, kdy se bude syn/dcera stravovat ve školní jídelně + dobu stanovenou
zvláštními právními předpisy a Skartačním plánem SŠZePř Rožnov.
Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů
subjektu. Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma
situací, které jsou spojeny s úhradou poskytnuté stravovací služby nebo kdy tak ukládá zákon.
Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních
údajů,
b) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i Vašeho syna/dcery,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracovávané u SŠZePř Rožnov jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání osobních údajů Vašich i Vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení
jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř Rožnov uplatňujte písemně
cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390-105; poverenec@szesro.cz

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů mých a mého
syna/dcery pro shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji
 souhlas

 nesouhlas

s účelem zpracování uvedeným výše

* nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.
Příjmení a jméno žáka:

…………………………………………..……………………….

Příjmení a jméno zákonného zástupce: …………………………………………..……………………….
Podpis zákonného zástupce:

……………………………………..…………………………….

V …………………………………………………………………………..……. dne …………………………………

