Závazná přihláška ke stravování
Jméno, příjmení strávníka….………………..………………………………………………………………………
Škola, třída …………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození …………………………………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště ……………………………………………………………………………………………………………
Číslo účtu …..………………………………………………………………………………………………………………
(ze kterého se hradí zálohy)
Kontakt na zákonného zástupce strávníka/zletilého strávníka
telefon…………………………………………………… e-mail …………………………………………………..
**Variabilní symbol: ……………..…………………, č. účtu jídelny: č. ú.: 43-5704820237/0100
* Dieta

ANO

/

NE

* nehodící se škrtněte

** variabilní symbol přidělí ŠJ

Byl/a jsem seznámen/a s Vnitřním řádem školní jídelny (v případě nezletilých žáků s ním byli
seznámeni i jejich zákonní zástupci), zveřejněným na www.jidelnahejcin.cz a vývěskách
v objektu ŠJ.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu (zejména č. účtu pro
případné zpětné zaslání přeplatků) pracovníkovi ŠJ.

V Olomouci dne: …………………………………………….

…….………………………………………………………………
podpis (zletilého strávníka/zákonného zástupce)

Tomkova 314/45, 779 00 Olomouc, GPS: Lat: 49° 36' 8.4846", Long: 17° 14' 18.708"
IČ: 00601799, DIČ: CZ00601799, číslo účtu: 9731811/0100, banka: KB, Olomouc
tel.: +420 585 711 111, ID datové schránky: gd6fc9p, email: mailbox@gytool.cz,
https://www.facebook.com/gytool/, www.gytool.cz
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení zákonného zástupce/zletilého žáka
…..............................................................................................................................................
(dále jen Subjekt údajů)
uděluje tímto Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, IČO:00601799 (dále jen
Správce), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovávány:
• jméno a příjmení žáka
• jméno a příjmení zákonného zástupce
• škola, třída
• datum narození
• trvalé bydliště
• číslo bankovního účtu
• telefonní kontakt zákonného zástupce/zletilého žáka
• e-mail zákonného zástupce/zletilého žáka
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
• uzavření smlouvy na stravování ve školní jídelně Správce,
• doba zpracování osobních údajů je: doba, po kterou žák využívá služeb školní
jídelny a doba nezbytná k ukončení smlouvy o stravování,
• osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Veřejná informační služba, spol. s r. o. za účelem bezchybného provozu
internetových aplikací a bezchybného provozu softwaru na základě uzavřené
Smlouvy o ochraně osobních údajů ze dne 1. 6. 2018
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že
výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a byly Správci předány dobrovolně.
V Olomouci dne ….............................................
Podpis Subjektu údajů (zákonného zástupce/zletilého žáka)...................................................................
*poučení Subjektu údajů
Správce je tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a
informuje, že:
osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za
uvedených podmínek:
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je Uzavření smlouvy na stravování ve
školní jídelně Správce, což bez poskytnutí těchto údajů by nebylo možné,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování, ani k profilování,
• 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 kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat od Správce informovanost o svých osobních údajích, a 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.
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