Vážení rodiče,
v současné době používáte k identifikaci platby za stravovací služby jako variabilní symbol rodné číslo Vašeho
dítěte. S ohledem na nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob („GDPR“), Vám navrhujeme
změnu platební dispozice k vašemu stravovacímu účtu. Jako variabilní symbol Vám na uvedený kontaktní
email zašleme nově vygenerovaný číselný kód.
Pokud si však přejete, aby způsob placení zůstal ve stejném režimu jako doposud, tedy s použitím rodného čísla
jako variabilního symbolu platby, potvrďte současně s přihláškou ke stravování také Souhlas se zpracováním
osobních údajů, který přikládáme níže.
V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás kontaktujte na 573 501 128 (Mgr. Václav Večeře, pokladna AG)
V Kroměříži 29. 8. 2018

Ing. Michaela Babuková, zástupkyně ředitele

Přihláška ke stravování pro školní rok 2018 / 2019 – I. stupeň ZŠ
Já……………………………….………………………………………………..……….datum narození………………….……………….……………...
bytem …………………………………………………………………………………..kontaktní email…………………………………….….………...
škola…………………………………….……………………………………………………………………..……………………třída…………………………
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Dovršením 11 let v příslušném školním roce přechází žák povinně (dle vyhlášky o školním stravování) na vyšší
normu (celou porci) a tím také na plnou dotovanou cenu poskytnutého stravování.
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG,
viz http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
……………………………………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………….………………………………………
razítko studované školy

Udělím souhlas // Neudělím souhlas - zašlete nový VS (škrtněte, co se nehodí)
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto souhlas Arcibiskupskému gymnáziu v Kroměříži, se sídlem Pilařova 3/3, 767 01 Kroměříž,
IČ: 00 22 66 11 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecném nařízení a ochraně osobních údajů
(2016/679) zpracovával tyto osobní údaje: Rodné číslo
Rodné číslo se zpracovává za účelem identifikace příchozí platby za stravu. Tento údaj bude Správcem
zpracován po celou dobu poskytování školního stravování a zákonem stanovené doby archivace účetní
dokumentace.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním
emailu, nebo dopisu, nebo osobně na kontaktní údaje:
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži; Pilařova 3/3; 767 01 Kroměříž; email precechtelova@agkm.cz,
nebo osobně na tel. čísle 573 501 111.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito
zpracovatelé: Poskytovatel softwaru strava - VIS Plzeň, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů,
služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů 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.
V…………………………………………….dne………………....

jméno, podpis……………….……………………………………………

