PŘIHLÁŠKA ke STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

•

ŽÁCI A STUDENTI - základních, středních a vyšších odborných škol

PŘÍJMENÍ, JMÉNO

□ celý měsíc

□

POUZE OBĚDY

□

□ bez pátků

□ celý měsíc
□
□ jiný požadavek:

CELODENNÍ
STRAVA

OBĚDY (po – pá)

□
□

celý měsíc

OBJEDNÁVÁNÍ
PLATBY

□
□
□
□

□

bez pondělí

□

žádné

bez pátků

□

žádné

bez střed

□

žádné

jiný požadavek:

VEČEŘE (po – čt)

□
□

výběr bez
určené pravidelnosti

jiný požadavek:

SNÍDANĚ (po - pá)

□

□ samostatný

celý měsíc

□

jiný požadavek:

Samostatně - stravu si budu objednávat samostatně
Předobjednávat - stravu požaduji na následující měsíc předobjednávat
(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:

Může nezletilý strávník vyzvednout v hotovosti přeplatek?

□ ANO

□

NE

(starší 15-ti let)
Důležité upozornění : přihláška platí po celou dobu studia, Datum:
uvedené údaje je však nutné podle nových okolností
aktualizovat. Např.: změna rozvrhu v novém školním roce,
změna vykonávané praxe, přestoupení na jinou školu, umístění Podpis:
nebo ukončení pobytu v domově mládeže, apod.
(u strávníků do 18 let - podpis zákonného zástupce)

ÚDAJE PRO ŠKOLNÍ MATRIKU
Školní jídelny, Hradec Králové, Hradecká 1219

Vyplňují pouze žáci základních, středních a vyšších odborných škol

Příjmení:
Jméno:
Třída:

Škola:
(ve které je strávník žákem)

Datum narození:
Státní občanství:
Místo trvalého pobytu:
Datum zahájení stravování:
Datum ukončení stravování (studia):
Zdravotní způsobilost (ve vztahu ke stravování):
Zdravotní postižení, jaké (ve vztahu ke stravování):
Telefonické spojení:

Rodné č.

Podpis strávníka:
Zákonný zástupce strávníků ve věku do 18 - ti let
Příjmení, jméno:
Místo trvalého pobytu:

(v případě odlišnosti od místa pobytu žáka)

Adresa pro doručování písemností:

(v případě odlišnosti od místa trvalého pobytu)

Telefonické spojení: matka/otec

Podpis zákonného zástupce (u strávníků ve věku do 18-ti let)
Podpis současně potvrzuje seznámení s níže uvedeným textem a s možností získání podrobnějších informace ve
vnitřním řádu umístěném ve vitrínce ve vestibulu ŠJ nebo na internetových stránkách www.jidelnahradecka.cz.
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nám jako
školskému zařízení ukládá vedení školní matriky, jejímž obsahem jsou informace a údaje osobního charakteru. Povinností
strávníků, případně jejich zákonných zástupců vyplývající z výše uvedeného zákona, je poskytnutí těchto údajů.
V případě odmítnutí může dojít k chybnému zařazení strávníka a s tím souvisejícímu špatnému stanovení úhrady stravy.
Nebude možnost spojení pro případ nestandardních finančních operací nebo v případě zdravotních potíží čí úrazu strávníka.
Vyplněný formulář předložte při registraci ke stravování a případnou změnu údajů proveďte neprodleně pro rozhodné
události.
Současně Vás 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 zpřístupňovány. ŠJ přijala opatření pro jejich zabezpečení.
Údaje budou zpracovávány po dobu, kterou uvádíte jako ukončení stravování a do konce dalšího kalendářního roku pro případ
přestupu na jinou školu a finančního vypořádání.
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.
Svátek M., ředitel ŠJ

