PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - Zápisný lístok
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania na:
Školský rok: 2022/2023									od dňa: 01.05.2023
Názov zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole, Pionierov 1, Rožňava
Meno a priezvisko stravníka : _____________________      		            Trieda:  ____________      
Meno a priezvisko zák. zástupcu : _____________________      	                                     
Spôsob úhrady (správne zakrúžkujte): 
	1.	bankovým prevodom na u. č. SK62 0200 0000 004737190353 (uvádzať aj meno žiaka) 
	2.	poštovou poukážkou
Denný poplatok – stravné
Denný poplatok za jedno odobraté jedlo je stanovený VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania schváleného na zasadnutí MZ v Rožňave dňa 9.2.023 uznesením č.4/2023. Účinnosť nadobúda 14.3.2023.
Stravná jednotka- od 1.5.2023 sa neuhrádza.
Obed		1. stupeň: 1,5€		         
Obed		2.stupeň: 1,7 € 
Paušálna úhrada režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál na mesiac:	5 €- uhrádzaná rodičom v plnej výške.     		
Všeobecné pokyny
Platba sa uhrádza mesačne vopred - najneskôr do 24. dňa v mesiaci. 
Platbu na stravovanie a réžiu prosíme uhradiť sumou uvedenou na šeku do 24.5.2023. Akékoľvek požiadavky týkajúce sa stravovania ako aj účtovania stravného prosíme riešiť s vedúcou ŠJ denne od 7,00 do 15,00 hod. na tel. čísle 058/734 54 81.

V prípade akejkoľvek neprítomnosti dieťaťa v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa v stanovenom čase: deň vopred do 15,00 hod., najneskôr do 8,00 hod. ráno:

- telefonicky 	058/734 54 81
- prostredníctvom stránky školy, alebo aplikácie EDUPAGE v mobilnom zariadení

Svojim podpisom potvrdzujem  a beriem  na vedomie plnú úhradu stravy  podľa  finančného  pásma stravovacieho  zariadenia, v prípade včasného neodhlásenia stravníka zo stravy, alebo neodobratia objednanej stravy.  
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.

V Rožňave 27.03.2023						podpis zák. zástupcu

