Přihlašovací jméno :
Heslo :
Vážení rodiče,
nabízíme vám platbu stravného formou bezhotovostního platebního styku. Odpadá tak
každoměsíční placení obědů v kanceláři školní jídelny. Pokud se rozhodnete platit obědy
z vašeho bankovního účtu, vyplňte a odevzdejte přihlášku v kanceláři školní jídelny.
Po přihlášení bude mít Vaše dítě automaticky objednané obědy na celý školní rok
2022/23 (tj. od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023) s výjimkou prázdnin. Obědy ve dnech, kdy se
Vaše dítě nebude moci stravovat (nemoc, školní výlet, apod.), je třeba včas odhlásit.
Obědy v době ředitelského volna jsou automaticky odhlášeny. Nárok na dotovaný oběd
máte pouze první den nemoci dítěte.
Odhlášky můžete provádět přes terminál, internet a telefonicky od 6 do 14 hodin.
Telefon na školní jídelnu: 730 598 782
Platba za objednané obědy bude prováděna se zpětnou platností. To znamená, že první platba
za obědy odebrané v září bude v říjnu. Platby se strhávají k 15. dni v měsíci.
Při platbě inkasem doporučujeme finanční limit 1000 – 1500 Kč, dle výše stravného. Záleží,
jestli Vaše dítě bude odebírat také svačinky. Na další školní rok není nutné opět vyplňovat
přihlášku, stačí telefonicky potvrdit pokračování ve stravování.
Vyplňte hůlkovým písmem a zde odtrhněte.

GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o., Vyskočilova 1481/4, Praha 4
Výdej obědů: Školní jídelna při Základní škole T. G. Masaryka 27, Svitavy
Přihláška ke stravování s placením z bankovního účtu formou inkasa
školní rok 2022 – 2023
(č. sběrného účtu školy: 0101031121/0800)
Variabilní symbol – 9, není nutný
Jméno strávníka:……………………………………… Škola: ………………. Třída: ………
Bydliště: …………………………………Datum narození : …………………………………
Telefon na majitele účtu: ……………………………………………………………………...
Název peněžního ústavu:………………………………………………………………………
Číslo účtu / kód banky:………………………………………………………………………...
Přihlásit se můžete přes Váš peněžní ústav nebo sami přes internet.

OBRAŤTE PROSÍM LIST !!!

Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů prosím o udělení souhlasu s nakládáním
s osobními daty.

Děkujeme
Tým GTH zařízení školního stravování s.r.o.

VÝSLOVNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Udělení souhlasu: podpisem v rámečku níže udělujete souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů
společností GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o., IČO 25753487, sídlem Praha - Michle, Vyskočilova
1481/4 (dále jen „Společnost“).
Doba udělení souhlasu a jeho odvolání: souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu, na jehož základě
Vám poskytujeme stravu v našem zařízení. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním písemného
požadavku na e-mail/fax/datovou schránku/adresu uvedenou níže.
Doplňující informace: osobní údaje (např. identifikační a kontaktní) Společnost zpracovává na základě plnění
smlouvy a svých oprávněných zájmů. Více informací o zpracování osobních údajů, včetně Vašich práv,
můžete získat na webových stránkách www.gth.cz nebo pokud nás budete kontaktovat.
Kontaktní údaje: e-mail: obchod@gthcatering.cz, tel.: +420 241 004 900, fax: +420 241 412 329, datová
schránka nxz883e, adresa: Praha - Michle, Vyskočilova 1481/4.
Podpisem uděluji souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů.

Podpis zákonného zástupce dítěte

