Mateřská škola Brno, příspěvková organizace, Nádvorní 3, Brno 603 00, Brno, skolka@msnadvorni.cz
tel. č., 731 610 265, 543 213 166 , bank. účet pro platbu stravného : 115-70800257/0100 (KB)
(dále jen správce)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Příjmení a jméno dítěte: …..……………………………………… Datum narození : …………………..
Trvalé bydliště: ………………………………….……………….. Školka: …………….……………….
Tel. č. zákon. zástupce: …………….…………….…. E-mail ……………….……………………….…
Číslo účtu pro vratku přeplatků: …………………………………………..………………………………
Úhrada stravného:
1. Převodem z účtu - variabilní symbol sdělí ŠJ Nádvorní
2. Hotovostní platbou v kanceláři ŠJ
Zavazuji se stravné platit předem, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce a jsem si vědom/a, že nebude-li
mít dítě zaplaceno včas, nebude se moci stravovat (tudíž ani být přijato do MŠ).
Není-li dítě přítomno v mateřské škole a rodič neodhlásí stravu, musí ji od druhého dne nepřítomnosti uhradit
v plné výši (včetně provozních nákladů). Svým podpisem stvrzuji, že jsem četl/a provozní řád ŠJ MŠ Nádvorní
3, který je umístěn na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do MŠ.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat Provozní řád ŠJ,
zveřejněný na vývěskách v objektu mateřské školy. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do
matriky ŠJ dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V Brně dne:……………………………….. Podpis (zákonného zástupce)………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Níže podepsaný zákonný zástupce dítěte (dále jen subjekt) uděluje souhlas s poskytnutím, zpracováním a
následným uchováním následujících údajů:
telefonního čísla a e-mailové adresy za účelem urychlení a zjednodušení komunikace se správcem, dále čísla
bankovního účtu a čísla OP a to za účelem vrácení přeplatku.
Subjekt výslovně uděluje souhlas s poskytnutím těchto údajů účetní společnosti za účelem vyúčtování
přeplatku a jeho vyplacení.
Subjekt bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze
v písemné formě, a to doručením na adresu sídla správce, tedy na adresu MŠ Nádvorní 3, 603 00 Brno.
Odvolání souhlasu je účinné ode dne doručení na adresu sídla správce.
Zákonný zástupce tímto prohlašuje, že tento souhlas uděluje dobrovolně, poskytnutím souhlasu nebylo
podmíněno plnění smlouvy ani poskytnutí služby, tento souhlas je tedy udělen svobodně a vážně.
V Brně dne: ……………………………..
Tiskacím písmem
příjmení a jméno zákonného zástupce:……………………………………______________________
podpis zákonného zástupce

