			       PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - Zápisný lístok		                    

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania na:

Školský rok  : 2021/2022		                   od dňa: _______________

(Stravovanie začína 2.9.2021, na prvé dni 2.9. a 3.9.2021 je prihlásenie možné len do 25.8.2021)

Názov zariadenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu M. R Štefánika , L. Novomeského 4, Košice            
Meno a priezvisko žiaka : _________________________________________   Trieda:________________
Meno a priezvisko zák. zástupcu : __________________________________   Tel.1:_________________
Email zák. zástupcu (dôležité!)  : __________________________________   Tel.2:_________________
Číslo účtu IBAN SK_______________________________________________

Spôsob úhrady (správne zakrúžkujte)	: 
     1. bankovým prevodom na u.č.: SK17 8180 0000 0070 0010 8371 (uvádzať aj meno žiaka , triedu) 
     2. poštovou poukážkou
     3. trvalý príkaz  ( do poznámky meno a triedu )
					  Denný poplatok - stravné			    		        PRIMA - KVARTA :   1,30 € / 1 obed - Trvalý príkaz : mesačne 26,- €      (Sept. - máj do 10 dňa v mesiaci)
KVINTA - OKTÁVA :  1,41 € / 1 obed - Trvalý príkaz : mesačne 28,20 €     (Sept. - máj do 10 dňa v mesiaci)
I. - V. roč.  :       1,41 € / 1 obed - Trvalý príkaz : mesačne 28,20 €     (Sept. - máj do 10 dňa v mesiaci)
			             Všeobecné pokyny					           
Platba sa uhrádza mesačne vopred - najneskôr do 10. dňa v mesiaci. 
Obed bude poskytnutý len žiakom, ktorí majú uhradené stravné včas !
Odhlásiť stravu je možné len deň vopred do 14:30 hod : 
- telefonicky  : 055/ 62 55 704  popr. nechať odkaz na odkazovači
- email 	:   jedalen.gmrske@hotmail.sk
- terminálom, alebo do zošita v ŠJ 
Odhlásenie celkom počas šk. roka je možné len na základe ODHLÁŠKY .     
Svojim podpisom potvrdzujem a beriem na vedomie plnú úhradu stravy podľa finančného pásma 
stravovacieho zariadenia, v prípade včasného neodhlásenia stravníka zo stravy.

							Prehlásenie						    Súčasne svojim podpisom udeľujem svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3roky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm.c. citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.


V       	_______      dátum:    _______________                   				
									                 podpis zák. zástupcu 


