
Školní jídelna Václavkova 1083, Mladá Boleslav, příspěvková organizace

příjmení a jméno strávníka: …………………………………………………………………..   třída: ……………škola………..
datum narození: ………………………………..  zahájení stravování dne: …………………………………………………….
státní občanství: …………………………………………………..  tel.číslo: …………………………………………………………..
adresa: …………………………………………………………………  email: ………………………………………………………………..
podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………………….

Způsob platby: souhlasem k inkasu
1.) ze sporožirového účtu u České spořitelny                   2.) úhrada ostatními bankami
na sběrné číslo účtu: 0100025811/0800                       na číslo účtu: KB 2514660267/0100
číslo sporožirového účtu:      číslo účtu: 
 ………………………………………………………….                                    …………………………………………………….. 
……………………………………………………………      ………………………………………………………

                 

Veškeré změny týkající se stravování je nutné ihned písemně nahlásit v kanceláři Školní jídelny.

Souhlasím*  /  nesouhlasím* se zpracováním nezbytně nutných údajů  uvedených na přihlášce ke
stravování.  Dále  beru  na  vědomí,  že  v případě  internetového  přihlašování  a  odhlašování  obědů,
souhlasím s odesíláním informací na můj soukromý email. Tyto údaje na přihlášce slouží pouze pro
potřeby školní  jídelny a řídí  se  nařízením Evropského parlamentu a  Rady (EU)  č.  2016/679 o  ochraně
fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Podpis zákonného zástupce:

(* nehodící se škrtněte)
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