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Přihláška ke stravování  
Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Děhylov 

Jméno a příjmení žáka:………………………………………………………………………………………………………………………………  

Třída:…………….  Datum narození:………………………….. 

Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo účtu / na ten budou vráceny přeplatky/:…………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………………………… Tel. zák. zástupce:……………………….............................. 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a/ seznámen/a/ s vnitřním řádem ŠJ. 
 

Dne:…………………………..            Podpis: ………………………………. 

 

Odhláška ke stravování  
Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Děhylov 

Jméno a příjmení žáka:………………………………………………………………………………………………………………………………  

Třída:…………….  Datum narození:………………………….. 

Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo účtu / na ten budou vráceny přeplatky/:…………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………………………… Tel. zák. zástupce:……………………….............................. 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a/ seznámen/a/ s vnitřním řádem ŠJ. 
Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním svých osobních údajů, které jsem 
poskytl(a) nad rámec zákonné povinnosti, a to až do mého odvolání nebo do doby jejich archivace a 
skartace. 
 

Dne:…………………………..            Podpis: ………………………………. 
Informace pro rodiče: 
Bez řádně vyplněné přihlášky se nelze stravovat ve ŠJ. Bez řádně vyplněné odhlášky se nelze odhlásit ze 
stravování ve ŠJ. V případě přestupu dítěte z MŠ do ZŠ je nutné odevzdat vedoucí školní jídelny odhlášku 
ze stravování z MŠ a následně podat přihlášku ke stravování v ZŠ. 
 
 
V Hlučíně dne  …………………….                        Bc. Andrea Sukdolová 
                  vedoucí ŠJ  
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Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení o právech subjektu osobních údajů 

Uděluji tímto souhlas Základní škole Hlučín - Rovniny, okres Opava se sídlem Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín  IČ:00849898, 
datová schránka: cp4px3i (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 
„zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
jméno a příjmení, třída, bydliště (ev. kontaktní adresu), telefonní číslo, email a bankovní spojení pro zajištění školního 
stravování. 
 

1. Všechny výše uvedené kategorie osobních údajů jsou nutné pro zajištění školního stravování. Údaje nebudou v žádném 

případě předány jakékoliv třetí straně, protože slouží jen a pouze pro výše uvedený účel. 

2. Správce přejímá veškerou zodpovědnost za ochranu svěřených údajů a zajistí ochranu jejich důvěrnosti a integrity za 

tímto účelem přijatými bezpečnostními opatřeními. 

3. Veškeré údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání školní docházky. 

4. Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní docházky nebo do 

doby, dokud jej neodvoláte 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 

emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem. 

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a podle GDPR máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 

 
SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VÝŠE, ZA VÝŠE UVEDENÝMI ÚČELY 

………………………………………………………………. (Titul, jméno a příjmení) 

………………………………………………………………. (adresa trvalého pobytu)    

……………………………………………………………….(datum narození)               

 
Datum, vlastnoruční podpis  

 

Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. V případě, kdy je na zpracování osobních údajů vyžadován Váš 
souhlas, nebudeme si souhlas nijak vynucovat a ani podmiňovat. 
S osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému 
nakládání, případně k jejich zneužití. Ochrana osobních údajů, ochrana soukromí a práv každého jednotlivce je jednou ze 
základních hodnot, které zaměstnanci škola dodržují. Tento souhlas se týká zpracování Vašich OÚ již dle nové legislativy EU 
pro zpracování OÚ – nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). 
Na koho se obrátit v otázkách Vašich osobních údajů a Vašich práv 
V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně osobních údajů nebo výkonu Vašich práv neváhejte kontaktovat naše 
pracovníky, kteří jsou plně připraveni poskytnout Vám plný informační servis nebo pomoci s plněním Vašich práv. 

V takových případech kontaktujte: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Luděk Mandok 
tel.: +420 910 974 244 nebo +420 724 289 323 

email: ludek.mandok@autocont.cz 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

