Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II č.1 040 23 Košice

Zápisný lístok stravníka
(Odovzdať spolu s dokladom o zaplatení)

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni na školský rok
2018/2019 odo dňa: .............................................
Meno a priezvisko: .......................................................................................... trieda: ..............................
Bydlisko dieťaťa: .......................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky: ......................................................................... tel č.: ......................................
(zákonného zástupcu)
Meno a priezvisko otca: ............................................................................. tel. č.: ....................................
( zákonného zástupcu)
Emailová adresa (pre info o platbe): .........................................................................................................
Číslo účtu vo formáte IBAN (poskytuje sa za účelom vrátenia preplatkov):
....................................................................................................................................................................
Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. ráno do 8.00 hod.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade ukončenia
stravovania z akéhokoľvek dôvodu je stravník povinný sa zo stravy odhlásiť a vyrovnať zostatok na účte
stravníka.
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín
Žiaci ZŠ / I. stupeň:
Obed:

1,01 €

Žiaci ZŠ / II. stupeň:
Obed:

1,09 €

Dospelí stravníci:
Obed:

1,19 €

Réžia:

1,20 € (cudzí stravníci)

Spolu:
2,39 €
Spôsob úhrady:
Platba za stravné sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a to:
 bankovým prevodom na číslo účtu: SK12 5600 0000 0093 0891 1004
(uvádzať aj meno a triedu žiaka)
 trvalým príkazom
 poštovou poukážkou
Prehlásenie
Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a)
a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prevádzkovateľovi: Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice IČO:
35542616 v rozsahu uvedenom v zápisnom lístku stravníka. Súhlas sa poskytuje na obdobie jedného roka.

Dátum:

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa:

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým
súhlas udelila
1

