Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni:
Na školský rok 2020/2021 odo dňa ...........................
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka : ....................................................................................................................
Bydlisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................................................................................
Trieda:.............................
Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu):.............................................................................................
Číslo telefónu:.....................................................
Číslo bankového účtu(v prípade vrátenia preplatku za stravu):........................................................................
Spôsob úhrady:
*/poštovou poukážkou
*/internetbanking na účet SK0581800000007000497557 + VS Stravníka (napr. 2222, 2345,...........)
*/trvalým príkazom
V prípade platby internet bankingom je nutné priniesť potvrdenie o prebehnutí platby, alebo poslať
potvrdenie na email: kubovicova@ttx-net.sk
V prípade platby poštovou poukážkou, treba priniesť ústrižok vedúcej ŠJ, následne bude nahlásený žiak na
obed. Mesačná platba za stravu sa uhrádza najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca.
Denný poplatok za stravné:
Obed

režijné náklady:

1,33 €

0,20€

Spolu
1,53 €

Prihlasovanie a odhlasovanie je možné:
-

Cez internet na stránke www.strava.cz, číslo 9746 (prihlasovacie údaje vám budú pridelené po
odovzdaní prihlášky).
V mobilnej aplikácii strava.cz, ktorú si môžete stiahnuť cez „Obchod Play“ ak používate zariadenie s
Androidom. Ak používate telefóny Apple aplikáciu nájdete v “Apple store“.
Telefonicky na telefónnom čísle 033/555 26 26 od 7:00 do 14:00 hod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Súhlas so spracovaním osobných údajov V súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) Zákona č.18
/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam svoj súhlas so spracovaním a
uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania ŠJ
Lomonosovova 2797/6 v Trnave. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko dieťaťa, meno a priezvisko zákonného zástupcu,
e-mail, telefónne číslo. Doba platnosti súhlasu: do ukončenia stravovania v SOŠ OaS v Trnave. Tento súhlas je možné
kedykoľvek písomne odvolať. Prevádzkovateľ nebude sprístupňovať osobné údaje tretej strane a zároveň zabezpečí likvidáciu
osobných údajov v zmysle uvedeného zákona.

V Trnave dňa
*Nehodiace sa prečiarknite

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

