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Přihláška ke stravování – školní rok 2020/2021 

 
Jméno a příjmení žáka …..........................................................…………………………………VS…………………. 
Třída ........................................................................................ Datum narození ................................. 
Bydliště ................................................................................................................................................ 
Jméno a příjmení matky ..................................................................... telefon ...................................... 
Jméno a příjmení otce ........................................................................ telefon ......................................  
emailová adresa (čitelně)………………………….……………………………… 
 
Platba převodem z účtu – číslo účtu ...............................................…… kód banky...................   
   
Obědy odebírat ode dne ………………………………………………………………………….. 
 
Potvrzuji svým podpisem, že jsem obdržel/a/ všechny potřebné informace ke školnímu stravování. 
Změny všech údajů, hlavně čísla účtu, budu neprodleně hlásit do školní jídelny. 
 
V Bruntále dne ….......................                                     ............................................. 
                                                                                               Podpis zákonného zástupce 
Poučení: 
Další podrobnosti o stravování naleznete na stránkách školy www.1zsbr.cz v sekci Stravování – Vnitřní řád školní jídelny.  
Informace o zpracování osobních údajů 
ZŠ Bruntál, Jesenická 10 se sídlem Jesenická 10, Bruntál 792 01 jako správce osobních údajů, Vás tímto informuje o základ-
ních zásadách a principech v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/697 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), na jejichž základě správce v souvislosti se stravováním nakládá s mými osobními 
údaji. 
Účel zpracování 
Správce v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených 
platnou legislativou osobní údaje subjektu údajů (žáků) a smí je používat také k účelu poskytování školního stravování. 
Rozsah zpracování osobních údajů 
Osobní údaje subjektu jsou zpracovány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, třída. 
Osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu Jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, bankovní spojení. 
Doba zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu 
mezi správcem a subjektem údajů. 
Další informace o zpracování osobních údajů 
Subjekt údajů má zejména právo 1) na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), 
2) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), 
3) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány 
(čl. 17 GDPR), 
4) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 
5) na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), 
6) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů 
správce (čl. 21 GDPR), 
7) právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR). 
                                                                                                                                
                                                                                                                    Jiřina Běhalová, vedoucí ŠJ                                                                                                                                     

http://www.1zsbr.cz/
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