PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE /zamestnanec/
Záväzne sa prihlasujem na stravovanie v Súkromnej školskej jedálni, Farská 5, 957 01 Bánovce nad
Bebravou a potvrdzujem, že som poučený o stravovacom poriadku školskej jedálne, ktorý je zverejnený na
stránke www.nedaxjedalen.sk.
Na školský rok 2022

/ 2023 odo dňa: ____________________________________________________

Meno a priezvisko stravníka: ____________________________________________________________
Bydlisko stravníka: ____________________________________________________________________
Telefón: _____________________________________________________________________________
Číslo účtu / IBAN: _____________________________________________________________________
Žiadame správne vyplniť číslo účtu, ktoré slúži zároveň na vrátenie preplatkov za stravu. V prípade, že počas školského
roka zmeníte číslo účtu, je potrebné, aby ste nám to oznámili písomne.

Cena za jedno odobraté jedlo je vo výške 3,70 €. Mesačný poplatok (t.j. 20 dní) za odobraté jedlo je 74€.
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci na účet (IBAN):
• SK76 1100 0000 0029 4607 1108
Úhradu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:
• Vkladom na účet. Ako Variabilný symbol uveďte číslo čipu.
• Trvalým príkazom z Vášho účtu. Ako Variabilný symbol uveďte číslo čipu.
Prihlásiť / odhlásiť stravu je možné do 13. hodiny deň vopred. Strava sa odhlasuje pri chorobe
a odcestovaní. Za odobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prvý
deň onemocnenia je možné stravu odobrať v obedári, ostatné dni treba odhlásiť.
Čas výdaja obedov od 11:30 hod. do 14:10 hod.
Súhlas stravníka v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - VYJADRUJEM SÚHLAS:
• s uverejňovaním fotografií z akcií v školskej jedálni, vrátane uverejnenia na webstránke jedálne
ÁNO

NIE

• so spracovaním osobných údajov v rámci informačného systému stravovania pre účel poskytnutia
stravovania v tomto školskom roku a počas nutnej doby archivácie, ktorá predstavuje lehotu 5 rokov.
Po uplynutí archivačnej doby budú nami poskytnuté osobné údaje zlikvidované
ÁNO

NIE

* Svoj súhlas / nesúhlas označte krúžkom.

Dátum:
Miesto:

Podpis

Aktuálny jedálny lístok, možnosti odhlásenia zo stravy, kontakty alebo ostatné informácie nájdete na
našej webstránke www.nedaxjedalen.sk

