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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Strávník
jméno a příjmení
datum narození

třída

Přihlašuji jmenovaného žáka ke stravování ode dne

Způsob úhrady stravného
(Zaškrtněte  zvolený způsob úhrady stravného. Pro platbu inkasem je třeba vyplnit také "Souhlas s
inkasem")

inkasem z účtu u peněžního ústavu
v hotovosti

V

dne
podpis zákonného zástupce

SOUHLAS S INKASEM
Souhlasím s inkasem stravného z účtu číslo
u peněžního ústavu

kód banky

ve prospěch účtu Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 u Komerční banky, a.s.
číslo účtu: 86-7476040237/0100
V

dne

podpis majitele účtu

potvrzení peněžního ústavu *)

*) Poznámka:
Souhlas s inkasem je třeba odevzdat potvrzený bankou, u které je účet veden. V případě, že souhlas s
inkasem vyřizujete prostřednictvím internetového bankovnictví, přiložte k souhlasu s inkasem doklad
o zřízení inkasa vytištěný z Vaší internet-bankingové aplikace.
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Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s přihláškou dojde ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje
uvedené v této přihlášce podléhají ochraně ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(dále jen GDPR). Poskytovatel stravování je správcem uvedených osobních údajů a prohlašuje,
že jejich zpracování a ochrana se řídí souborem přijatých technických a organizačních opatření.
Správce tímto v souladu s GDPR informuje subjekt údajů, že


osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány za účelem poskytování školního
stravování, které by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, a plnění s tím souvisejících
právních povinností podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2005
Sb., o školním stravování,



osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou se žák bude stravovat ve školní
jídelně, po dobu nezbytnou k ukončení stravování, a dále po dobu, po kterou, tak stanoví
obecně závazné právní předpisy včetně archivačních předpisů - po uplynutí této doby
budou údaje v souladu s GDPR a skartačním řádem Gymnázia Zábřeh zlikvidovány,



Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů:
RNDr. Lubomír Pek, telefon: 583 411 138 , e-mail: poverenec.oou@gyza.cz



při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani
k profilování,



osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám - Veřejná informační
služba, spol. s r. o. za účelem provozu internetové aplikace a softwaru pro evidenci
strávníků a přihlašování, odhlašování a evidenci odebírané stravy, a to na základě Smlouvy
o ochraně osobních údajů uzavřené dne 12. 4. 2018,



Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,



Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, má právo vznést námitku proti
zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování
osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Prohlašuji, že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů
a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V

dne
podpis subjektu údajů

