MŠ Dukelská 62, 087 01 Giraltovce
Školská jedáleň pri MŠ Giraltovce, Dukelská 62, 087 01 Giraltovce

Zápisný lístok dospelého stravníka pre bežné stravovanie na školský rok :
v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania
Záväzne sa prihlasujem na stravovanie v školskej jedálni:
Na školský rok :

odo dňa:

Meno a priezvisko : ................................................................................................................................................................................
Bydlisko ...................................................................................................................................................................... .................................
Číslo telefónu: ............................. Email.................................................................................................................................................
Spôsob úhrady:
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred
* poštovou poukážkou * trvalým príkazom *internetbanking (nehodiace sa vyčiarknite)
Príspevok na stravovanie sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci na účet školskej
jedálne číslo: SK4602000000001640051257
Denný poplatok za odobraté jedlo vo výške zvoleného finančného pásma : 1,33 Eur
V zmysle aktuálneho VZN č.7/2019 účinného od 01.09.2019 uhrádza stravník réžiu v sume 1,00 €
mesačne.
Výšku príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ – Mesto Giraltovce všeobecne
záväzným nariadením.
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do14.00 hodiny predchádzajúceho dňa.
V prípadoch, keď nie je možné dodržať tento 24-hodinový časový limit, napr. v prvý deň choroby,
je možné neodhlásenú stravu vyzdvihnúť do obedára. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú
stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Súhlas stravníka so spracúvaním osobných údajov
Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem
súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi MŠ Giraltovce, v informačnom systéme
„Školská jedáleň“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, adresa bydliska
a meno a priezvisko, tel. kontakt email a číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa po dobu prijatia do
zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania
v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
Poznámka:
Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je
v súlade s §11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Giraltovciach, dňa ........................

...................................................
podpis zamestnanca

