
Mateřská škola, Blučina, okres Brno–venkov, příspěvková organizace, Komenského 122, 664 56 Blučina, 
tel. školní jídelna: 602 715 630, 547 235 368, email: jidelna@skolkablucina.cz 
 

Přihláška na stravování ve školním roce 2020/2021 
 
 

Příjmení a jméno dítěte/žáka:   
   
VS (doplní vedoucí Š J):                      
 

Číslo účtu  stravného : 115-7815050297/0100 
 

Datum narození:                                  třída ve školním roce 2020/2021………………………….. 
 

Bydliště:  
 

Přihlásit ke stravování od………………………………………...   
 

celý týden - určité dny:……………………………………………………………………………….. 
(nehodící se škrtněte) 
 

Kontaktní údaje zákonného zástupce: 
 

Jméno,příjmení………………………………………………………………………………………. 
 

tel:…………………………………………………… 
 

email:…………………………………………………………………………………………………. 
 

Číslo účtu pro vrácení přeplatku: 
 

…………………………………………………………………………………….………………….. 
 

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů s Mateřskou školou Blučina, Komenského 122, příspěvková org.,stane správcem 
Vašich osobních údajů. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Datum narození dítěte, Jméno a příjmení dítěte, 
Jméno, příjmení, telefon, email zákonného zástupce, Třída dítěte, po dobu školní docházky, a dále dle zvláštních zákonů. 
Tyto údaje zpracováváme za účelem vyhl.č. 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování, zákon 561/2004 
Sb.§28,odst.2. Z právního titulu souhlasu evidujeme Číslo bankovního účtu, po dobu školní docházky a dále dle 
zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem vrácení přeplatku. 
Vaše práva 
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o  
sdělení , jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud 
dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného 
výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, 
informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně 
vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, 
který byl dán před jeho odvoláním. Vašim právem je podat dozorovanému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) 
proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na reditelka@skolkablucina.cz nebo na sídlo naší 
společnosti Mateřská škola Blučina,  Komenského 122, 664 56, příspěvková organizace . 
 

Podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby a stvrzuji, že jsem byl(a) 
seznámen(a) s vnitřním řádem školní jídelny. 
 

Objednávky internetem (www.strava.cz) :        číslo jídelny 10762         
Uživatelské jméno: jméno dítěte bez diakritiky např. novakjan 
Heslo: stejné jak uživatelské heslo např. novakjan (nutno změnit!)                     
 
 
V Blučině dne:    …….………………………………………………….. 
 

        podpis zákonného zástupce 


