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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Příjmení a jméno Třída

Datum narození

Bydliště

Telefony otec

matka

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová  564/43, příspěvková organizace, Jabloňová 
564/43, 460 01 Liberec 12, Telefon 733 143 194, e-mail zs21@volny.cz.    Kontakty pro stravování : tlf : 
739 589 371, e-mail : skolni.jidelna@volny.cz, subrt@zsjablonova.cz

Správce 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 „Nařízení”), informuje, že:

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „Účelem zpracování osobních údajů je“. 
Bez souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů není možno ze strany Správce naplnit předmět 
účelu zpracování osobních údajů.
Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani 
k profilování. 
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@bdo.cz tel.: 
734 647 701
Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
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 přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 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 Nařízením.



Internetové objednávání Ano* Ne*

Při předchozí volbě Ano je nutno vyplnit

E-mail otec

matka

Typ platby běžný účet

Kód banky
Majitel 
účtu

číslo účtu

na účet Česká spořitelna
číslo účtu 6468632/0800

Stravovací zvyklosti

Pondělí Ano* Ne*

Úterý Ano* Ne*

Středa Ano* Ne*

Čtvrtek Ano* Ne*

Pátek Ano* Ne*

Kontakty na stravování : školní jídelna : tlf 739 589 371
e-mail : skolni.jidelna@volny.cz

subrt@zsjablonova.cz

podpis rodiče podpis rodiče

* Nehodící se škrtněte

(je možno zvolit ve kterých dnech bude dítě 
pravidelně chodit na obědy a ve kterých ne)


