
REGlsTRAcE A lNFoRMAcE o úHRADĚ sTRAvNÉHo vE šKoLNícn líoelnÁcH
ARTER _ cATERlNcoyý sERVls s.r.o.

zařizení š kol n íh o stravová n í
yážení rodiče,

stravováni ve škole, kterou navštěvuje Vaše dcera/ Váš syn, zajišťuje společnost ARTER - CnrrRtruCOW
S E RVl S s, r.o. zařízen í školn ího stravován í, www. arter.cz

Prosíme Vás o vyplnění níže uvedené přihlášky - registrace (dále jen "přihláška"), která slouží jako přihláška ke
stravování a zároveň k pořízení čipu ke stravování a případně i pro přístup do školy.

PRoTo PRosíME TUTo PŘlHLÁŠxu wpl-Ňre a oDEVZDEJTE l KDYŽ VAŠE DíTĚ NEBUDE VYUŽíVAT
sKoLNlsTRAVoVANl !!l

Rozhodnete-|i se využívat stravovací služby společnosti ARTER - CATERlNGOVÍ SERV|S s.r.o. zařízeni
školního stravování pro Vaše dítě, je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:

1. zakoupit čip pro odebírání obědů a pro jejich evidenci. Cena čipu je 150,- Kč (platba v hotovosti),
Zakoupený čip zůstává majetkem strávníka. Bez čipu neni možné strávníka stravovat.

2.každý strávník bude mít zíizeno osobní konto, kde budou zaznamenávány jednotlivé pohyby (nabití/vybití..,)
3. platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, částku určete dle svého uvážení.
4, platbu poukazujte ve prospěch účtu společnosti ARTER - CATER|NGOVÝ SERV|S s.r.o. zšs:

- převodním příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu
- vkladem v hotovosti ve školní jídelně nebo u některé pobočky Komerční banky

5. údaje pro zřízeni jednorázového / trvalého příkazu k úhradě:
částku zaslat ve prospěch úětu KB, číslo účtu: 7480030277l0100, VS - Vám bude přidělen
(Variabilní symbol - platný po celou dobu stravování)

U každé platby je nutné uvést správný variabilní symbol. Bez uvedení správného symbolu není možné
platbu identifikovat.
Jakékoliv další informace ke stravování Vám poskytne vedoucí stravovacího provozu, mobil: +420 606 097 837
Nebo je najdete na stránkách www.stravovani.ricanv.cz
Vnitřní řád školníjídelny je k nahlédnutí ve školní jídelně.

zDE PRosÍut oooĚlre
Prohlašuji, že jsem seznámil/a svoje dítě s vnitřním řádem školní jídelny a s bezpečnostními riziky pro hosty
školní jídelny (viditelně umístěno ve školní jídelně) a tímto potvrzuji povinnost dodžovat stanovená pravidla
chování' 

pŘlnlÁšxn KE sTRAVoVÁNí

Název školy:

Třída:

VS:

Tel

Jméno a příjmení strávníka:

Datum narození:

Bydliště:
Alergie na potraviny / dieta: ť Ano ť Ne

Způsob vrácení zůstatku na osobním kontě při ukončení školní docházky:
- vrácení na bankovní účet - na základě písemné žádosti (k dispozici u vedoucí/ho stravovacího provozu)

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

E-mail:

1* Zákonný zástupce žáka souhlasí se zpracováním a uchoÝáním vešken/ch osobních údqůžáka, které poskytuje

' prostřednictvím této přihlášky ke stravování spravovanou společností ARTER - CATER|NGO\aý SERV|S s.r.o. Osobní
údaje budou zpracovány v souladu s nařízení Evropského parlamentu a rady 20161679 (GDPR) a zákonem 1 01/2000 Sb,
Tyto údaje poskytuji spoleěnosti ARTER - cATERlNGoW senvls s.r,o. qihradně za účelem zpracování a uchovávání
údajů související s vyhláškou ě, 107l20O5 Sb. ostatními právními předpisy a vyhláškami k účelu zajištění všech náležitostí
a evidence strávníků v rámci provozu školního stravování. Souhlas poskytuji na celé období využívání služeb školní
jídelny.

r- PoNrzuii svým podpisem správnost a úplnostvýše uvedených údajů a prohlašuji, žejsem byl seznámen sVnitřním řádem
' školní iídelnv a s uvedenými informacemi týkajících se bankovního spojení, kontaktních údajů, způsobu odhlašování,

přihlašování obědů a způsobu vyúčtování přeplatků stravného.

r- Byljsem pouěen o svých právech, zejména o svém právu tyto souhlasy kdykoli odvolat, o právu přístupu k těmto údajŮm,
' právu na jejich opravu, o tom, ž poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly

zpracovány a k jakému účelu

V dne podpis


