PŘIHLÁŠKA ke STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

•
•
•
•

ZAMĚSTNANCI ŠKOL
STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL
SAMOPLÁTCI
Ostatní…….

PŘÍJMENÍ, JMÉNO
ŠKOLA, OGRANIZACE
(pro stanovení platby)

RODNÉ ČÍSLO
(pouze pro bezhotovostní platby)

TELEFON, ADRESA

(pro vypořádání přeplatků apod.)

□ celý měsíc
□ bez pátků
□ výběr bez určené pravidelnosti
□ jiný požadavek:
□ Samostatně - stravu si budu objednávat samostatně
OBJEDNÁVÁNÍ □
Předobjednávat - stravu požaduji na následující měsíc předobjednávat
OBĚDY:

PLATBY

□
□

(obědem č.1.) - který si pak můžete přeobjednat na jiný druh jídla dle nabídky

Hotově nebo Platební kartou
Převodním Banka:
Číslo účtu:
příkazem
Majitel účtu:
Heslo (stanoví strávník):

OBJEDNÁVÁNÍ PO INTERNETU

□ ANO

□NE

Uživatelský kód:

(přidělí ŠJ nebo stanoví strávník)

E-mail strávníka:
Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů (pro
účely souvisejících se stravováním) a s provozním řádem ŠJ.

Datum:
Podpis:

Informace ke zpracování osobních údajů:
V souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů informujeme, že správcem a zpracovatelem
osobních údajů je Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 , která je vede v listinné podobě a v programu stravné a
nebudou nikomu dalšímu předávány a zpřístupňovány. ŠJ přijala opatření pro jejich zabezpečení . Údaje budou
zpracovávány do ukončení stravování a finančního vypořádání. Budou využívány především ke správnému zařazení do
cenových skupin. Taktéž v případě nestandardních finančních operací nebo selhání automatických úkonů.
Osobní údaje poskytujete dobrovolně a kdykoliv máte právo přístupu ke svým údajům, na informaci o zpracování uvedených
osobních údajů a na opravu.
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že školní jídelna jako správce a zpracovatel nakládá s Vašimi osobními údaji v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a odstranění
nedostatků nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Stejná práva máte i v souvislosti
s provozem kamerového systému v našem zařízení (doba uchovávání záznamu jsou 3 dny).
Další informace a provozní podmínky najdete ve vnitřním řádu zveřejněném ve vitrínce ve vestibulu ŠJ a na internetových
stránkách www.jidelnahradecka.cz.
Svátek M., ředitel ŠJ

