Spojená škola, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra

Prihláška na stravovanie
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni pre školský
rok 2017/2018 odo dňa ...................................................
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka ................................................................................
Bydlisko dieťaťa/žiaka ................................................................................................

Škola, ktorú žiak navštevuje:
Športové gymnázium

Hotelová akadémia

SPŠ potravinárska

Trieda ............................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu .....................................................................
č. tel. .....................................................
Spôsob úhrady za stravovanie:
trvalý príkaz (IBAN)

internetbanking (IBAN)

poštová poukážka (iba nevyhnutne).

Súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov
Ako zákonný zástupca môjho dieťaťa svojím podpisom dávam súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
a údajov svojho dieťaťa v rámci informačného systému stravovanie pre účel poskytnutia stravovania
v školskom roku 2017/2018 a počas nutnej doby na archiváciu, ktorá predstavuje 5 rokov. Po uplynutí archivačnej
lehoty budú mnou poskytnuté osobné údaje náležite zlikvidované.

.................................
...............................................
dátum
podpis zákonného zástupcu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(Odstrihnúť - informácia zostávajúca rodičovi)
Spôsob úhrady trvalým príkazom účet IBAN SK5081800000007000308664.
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci.
Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 11.00 h.
V prvý deň neprítomnosti stravníka je možné odobrať obed do obedára do 14.00 h, následné dni sa obed do
obedára nevydáva.
Tel. kontakt do školskej jedálne p. Bernáthová 037/65 31 608.
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