Přihláška ke školnímu stravování
UNIVERSAL – zařízení školního stravování s.r.o.
Přihlašuji svého syna (dceru) ......................................................................................
Datum narození .................................................. Třída ...............................................
Bydliště ........................................................................................................................
Jméno zákonného zástupce ........................................................................................
Telef. číslo zákonného zástupce .................................................................................
Email zákonného zástupce ..........................................................................................
Číslo Vašeho účtu vč. kódu banky ...............................................................................
ke stravování ve školní jídelně Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný
Brod, Smetanovo zátiší 470
Úhrada stravného bude prováděna: a) v hotovosti
(nehodící škrtněte)
b) převodním nebo trvalým příkazem
Beru tímto na vědomí, že UNIVERSAL – zařízení školního stravování s.r.o. (správce) je oprávněn
zpracovávat výše uvedené osobní údaje pro účely plnění smluvních a zákonných povinností správce
vůči strávníkovi (subjektu údajů), a které jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi
správcem a strávníkem, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení).
Strávník, resp. jeho zákonný zástupce prohlašuje, že si je vědom všech práv dle Nařízení a prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu
(školního stravování) a zpracovávat je bude pouze v souladu s tímto účelem, k němuž byly shromážděny.
Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) a u vedoucího školní jídelny.

Datum ........................ Podpis zákonného zástupce ...................................................
Návratka
Zde odstřihněte

Platba stravného – dobití kreditu/ Platba za ubytování na DM

Placení stravného – prostřednictvím přiděleného variabilního symbolu zákonný zástupce uhradí do
28. 8. 2020 první dobití kreditu na účet školy: 500900574/0600 v minimální výši 600 Kč (pouze obědy) nebo 2550 Kč (platba za celodenní stravování a ubytování – strávník ubytovaný v DM školy). Kredit
bude žákovi nahrán do systému stravování. Objednáním stravy dochází k čerpání kreditu. Žák a jeho
zákonný zástupce sledují stav kreditu a včas provedou jeho případné navýšení. V případě nedostatečného kreditu bude mít strávník zablokováno objednávání stravy do doby, než dojde k jeho opětovnému
dobití.
Informace o kreditu:
 online aplikace iCanteen (rodiče, žáci)
 terminál v jídelně (stravovací čip, žáci)
 telefonicky či osobně v kanceláři hospodářky školy nebo vedoucího domova mládeže
Platba za ubytování – 1. platba za ubytování je součástí výše uvedené částky 2550 Kč, kterou zákonný zástupce ubytovaného žáka uhradí do 28. 8. 2020. Další platby poukazuje zákonný zástupce
vždy nejdéle k 15. dni v měsíci na účet školy 500900574/0600 pod přiděleným variabilním symbolem.
Ze zaslané částky je vždy umořena úhrada za ubytování, zbytek je převeden na stravovací kredit. Vyúčtování plateb a případné vrácení přeplatku proběhne během července po skončení školního roku.

