
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace
Přihláška k odběru svačin v ZŠ Ludgeřovice - školní rok 2022/2023

Škola : Třída:

Příjmení a jméno žáka:

Datum narození:

Příjmení a jméno zákonného zástupce:

Ulice: Město:

PSČ: Telefon: E-mail:

Závazně přihlašuji své dítě k odběru svačin ve školní jídelně a zavazuji se řádně a pravidelně platit za stravné dle pokynu ŠJ. 1)

Prohlašuji, že jsme byli seznámeni s Vnitřním řádem ŠJ a výdejny stravy

Svačiny budu platit: 2) Souhlasem k inkasu z účtu číslo ……………………………………………………………/………………..

…………………………………                                  ……………………………..
datum                                                                            podpis rodičů

1) zakroužkujte
2) nehodící se škrtněte

Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace, Markvartovická 966/50, 747 14 Ludgeřovice, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace ke zpracování osobních údajů je možné dohledat na oficiálních webových
stránkách školy, v sekci GDPR.

Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace
Přihláška k odběru svačin v ZŠ Ludgeřovice - školní rok 2022/2023

Škola : Třída:

Příjmení a jméno žáka:

Datum narození:

Příjmení a jméno zákonného zástupce:

Ulice: Město:

PSČ: Telefon: E-mail:

Závazně přihlašuji své dítě k odběru svačin ve školní jídelně a zavazuji se řádně a pravidelně platit za stravné dle pokynu ŠJ. 1)

Prohlašuji, že jsme byli seznámeni s Vnitřním řádem ŠJ a výdejny stravy

Svačiny budu platit: 2) Souhlasem k inkasu z účtu číslo ………………………………………………………./……………

…………………………………                                  ……………………………..
datum                                                                            podpis rodičů

1) zakroužkujte
2) nehodící se škrtněte

Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace, Markvartovická 966/50, 747 14 Ludgeřovice, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace ke zpracování osobních údajů je možné dohledat na oficiálních webových
stránkách školy, v sekci GDPR.


