Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Lidická 135, 387 01 Volyně

Přihláška ke stravování
školní rok 2018 - 2019
Příjmení a jméno:

Třída:
ano

ne

Ubytování v domově mládeže:

(vyhovující zaškrtněte křížkem)

Stravování žáků ubytovaných v domově mládeže:
Snídani a dopolední svačinu lze objednat pouze společně.
snídaně
a dopolední svačina

oběd

odpolední
svačina

večeře

2. večeře

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
Odjezdové balíčky (pátek):
Velký balíček
Malý balíček

(vyhovující zaškrtněte křížkem)

Stravování žáků dojíždějících (neubytovaných v domově mládeže):
pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

jednotlivé dny

Oběd

(vyhovující zaškrtněte křížkem)

Podpis zákonného zástupce nebo plnoletého žáka:

Potvrzení
Potvrzuji tímto, že pro platbu stravného a případně pro platbu poplatku za ubytování v Domově mládeže SŠ a JŠ Volyně
mé dcery / syna:

Třída:

mám zřízeno u peněžního ústavu:

povolení souhlasu k inkasu.

Platba bude inkasována z účtu číslo (uveďte vč. kódu banky):
Číslo bankovního účtu (osobní údaj) bude SŠ a JŠ Volyně zpracovávat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou - tj. po dobu studia žáka/žákyně.
Sš a JŠ Volyně prohlašuje, že jako zpracovatel osobních údajů zavedl vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky
nařízení o ochraně osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas
odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
Já, níže podepsaný(á) ……….............................................................……, nar. ……..........……….., bytem ……..........................................................…
prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas
SŠ a JŠ Volyně ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.

Podpis zákonného zástupce žáka:
Údaje potřebné ke zřízení povolení souhlasu k inkasu:

Číslo sběrného účtu u ČS a. s. pro SŠ a JŠ Volyně je 0100214831/0800
Číslo účtu SŠ a JŠ Volyně pro ostatní peněžní ústavy je 4161600267/0100

Razítko banky:

