PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - ŠJ ZŠ ZACHAR Kroměříž
Datum narození (jen u dětí, žáků a studentů)

Jméno a příjmení

Třída

strávníka

Tel.:

Bydliště
INTERNET obj.

Uživatelské jméno

Heslo

E-mail

(vyplní ved. ŠJ)

Souhlas s inkasem
na účet ZŠ Zachar Kroměříž

Neuvádějte žádný VS, KS, SS, pouze limit Kč!

Číslo účtu strávníka
SVAČINY (jen u žáka ZŠ Zachar)
ANO
NE

Doložte:

1757398/0300

nebo razítko a podpis pracovníka bankovního
ústavu na přihlášce

/
Platba
H

Buď výpis o zřízení souhlasu s inkasem
v případě internetového bankovnictví,

(datum možného inkasa 20. v měsíci)

Platba
Ú

C15

C21

Kategorie/třída

Důležitá ustanovení:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po uzávěrce nebudou přijaty.
Jídelna neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv výpadku internetové sítě.
Vyúčtování zálohy 500,- Kč na stravné u žáka a případných přeplatků bude prováděno po ukončení stravování v ŠJ.
Strávník bere na vědomí, že jídlo je určeno k okamžité konzumaci.
Strávník potvrzuje podpisem, že je obeznámen s Vnitřním řádem ŠJ a souhlasí s podmínkami stravování.
Strávník bere na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o
dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů
(EU) 2016/679 (GDPR).“

V Kroměříži__________________

__________________________________
podpis strávníka nebo zák. zástupce žáka
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