Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie do školskej jedálne pri ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves.
Meno a priezvisko dieťaťa:

Trieda:

Adresa bydliska:
Meno a priezvisko matky /zákonného zástupcu/:
Telefonický kontakt:

E-mailový kontakt na zák. zástupcu:

Meno a priezvisko otca /zákonného zástupcu/:
Telefonický kontakt:

E-mailový kontakt na zák. zástupcu:

Na základe Dodatku č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky
príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach schválenom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
dňa 15.6.2015, pod č. 57/2015 s platnosťou od 1.9.2015 je určený:
denný príspevok rodičov za stravu:

obed l. stupeň
obed 2. stupeň
obed 1. stupeň
obed 2. stupeň

diétne stravovanie diabetes melitus:

0,95 + obnova inventára 0,05 = 1,00 €
1,01 + obnova inventára 0,05 = 1,06 €
1,14 + obnova inventára 0,05 = 1,19 €
1,21 + obnova inventára 0,05 = 1,26 €

Spôsob úhrady: 1/ Internet banking,
2/ poštová poukážka,
3/ vklad hotovosti na účet ŠJ: IBAN školskej jedálne: SK5356000000007524998010
( Označte prosím zakrúžkovaním.)
Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa je možné 24 hodín vopred, súrne prípady ráno do 800 hod. na tel. čísle: 053 446
1982, 0903 650 538, elektronicky na www.superzs.sk v sekcii Školská jedáleň záložka Kontrola stravovania.
Na výber stravy je potrebné zakúpiť čip ( cena čipu 3,- € ).
Súčasne sa zaväzujem uhradiť stravné mesiac dopredu najneskôr do 15. dňa daného mesiaca.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.
Interný poriadok Zariadenia školského stravovania je umiestnený v jedálni školy a na www.superzs.sk s jeho
obsahom som sa oboznámil a súhlasím.
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29.11.2017 s platnosťou
od 25.5.2018, ako zákonný zástupca svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi: Základná škola, Komenského 2, 052 05
Spišská Nová Ves (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa – dotknutej osoby pre
účely: vedenie evidencie stravníkov prevádzkovateľa a poskytovania stravovania prevádzkovateľom,a to v rozsahu: meno a
priezvisko stravníka, adresa, bydlisko, meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefónne číslo a E-mailový kontakt zákonného
zástupcu. Som si vedomá, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas
môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné
dňom jeho doručenia. Tento súhlas udeľujem na školský rok 2018/2019.



Súhlasím

V Spišskej Novej Vsi ..............................



Nesúhlasím

.....................................................
Podpis zákonného zástupcu
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