
Školní jídelna Brno, Úvoz 55, 602 00, příspěvková organizace

Tel.č. : 541 213 610, bankovní  účet pro platbu stravného :  14432621 / 0100

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY  
(PRO STRÁVNÍKY ZŠ ČEJKOVICKÁ 10,BRNO)

Jméno, příjmení žáka : ______________________________________________________________            

Datum nar. :  _________________     Třída :_______       _  Státní příslušnost :  _______     _  
 

Bydliště : _________________________________________________________________________               

Tel. č. zákon. zástupce :_________________________   E-mail :______________________   _  ___        
                 

Úhrada stravného: (zakroužkujte písmeno u zvoleného typu platby)

a) Bankovní účet (trvalý příkaz)_________________________________________________________       
b) Jednorázovou měsíční platbou na účet ŠJ v KB a.s. 

Objednávání stravy přes internet (zakroužkujte zvolenou variantu): ANO (doplňte email,na kerý budou zaslány 

přihl.údaje)  NE

       e-mail: _____________________________________________________________________

                
Potvrzuji  správnost údajů. Zavazuji  se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování, dodržovat řád školní
jídelny, zveřejněný na vývěsce ve školní jídelně a na  www.sjuvoz.cz. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje
mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Při požadavku objednávání stravy přes internet svým podpisem potvrzuji seznámení
s dokumentem „Důležité informace k objednávání přes internet“ a zavazuji se držet dohodnuté heslo v tajnosti. 

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 žáků, zákonných zástupců a dalších osob, která naleznete na našich webových
stránkách [www.sjuvoz.cz/dokumenty].

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, pan/paní  ________________________________________________,

nar. ___________________,

trvale bytem ________________________________________________,

zákonný zástupce dítěte/žáka __________________________________,

nar. ___________________,

trvale bytem _______________________________________________,

dávám Školní jídelně Brno, příspěvkové organizaci města Brna, se sídlem Úvoz 55, 602 Brno výslovný souhlas ke zpracování dále zmíně-
ných 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 sezna-
mu].

Tento souhlas uděluji pro školní roky ________________________________ / po celou dobu docházky do ŠJ. 

Beru na vědomí, že  tento souhlas je kdykoli odvolatelný. Odvolat je možné souhlas také částečně – pouze pro určité účely [vymezené
v písm. a) až d)]. 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 ve-
dení 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 organizace www.sjuvoz.cz.

V Brně dne __________                                                                                                            ____________________________________________
                                                                                                                                                             podpis zákonného zástupce (zletilého strávníka)

http://www.sjuvoz.cz/dokumenty
http://www.sjuvoz.cz/

