
     PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - Zápisný lístok          

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania na: 

Školský rok    : 2021/2022          od dňa:  

Názov zariadenia                : Školská jedáleň pri Mš Valaliky, Poľná 4, Valaliky 

Meno a priezvisko stravníka  : _____________________                        

trieda v šk. roku 2021/2022           : ____________ 

Meno a priezvisko zák. zástupcu       : _____________________           Tel. číslo: ______          

Email zák. zástupcu   : _____________________        

  

Spôsob úhrady (správne zakrúžkujte) :  

 1. bankovým prevodom na u. č. SK69 5600 0000 0070 2414 2005 (uvádzať aj meno žiaka)  

 2. poštovou poukážkou 

 3. platba v hotovosti sa nevykonáva  

        Denný poplatok - stravné              

 Stravníci ZŠ:   Obed 1.stupeň: 1,15€           Obed 2.stupeň: 1,23€  

  

Okrem poplatku za potraviny zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo 

výške 2€ za mesiac. Poplatok je splatný pri podpísaní prihlášky na stravu vo výške 10€ za prvý polrok  

a za druhý polrok vo výške 10€ bude úhrada v januári 2022. 

             Všeobecné pokyny              

Platba  sa uhrádza mesačne najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je 
možné najneskôr v daný deň do 8:00  

           - s čipovým kľúčom 
 
    Nový stravník si musí zakúpiť čipový kľúč v sume 2€ (v poštovej poukážke za režijné náklady bude pripočítaná suma za čip),  

    ktorý je povinný používať pri prihlasovaní a odoberaní obeda. 

    V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na t. č. 055/6997764 alebo emailom na jedalen@valaliky.sk    

       Prehlásenie               

Súčasne svojim podpisom udeľujem svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z z. o ochrane osobných  
údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných  
údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania,  
vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie  
účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3roky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia   
§19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. 
Podľa § 19 ods.2 písm. c. citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

 

 Vo                  dátum :                                   

                  podpis zák. zástup  


