
Přihláška ke stravování

Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500, Konstantinova 1500, Praha 4, 14900, IČO: 49366629
Telefon: 272 917 556, Bankovní spojení: 6589500207/0100

Email: jidelna@gymnazium-opatov.cz, WWW: www.gymnazium-opatov.cz
Od: na dobu neurčitou. Ukončení stravování je nutno nahlásit jídelně, jinak strava propadá a bude účtována.

Tit. , jméno a přijmení: Datum narození:

Bydliště:

E-mail: Třída:

Kontaktní telefon 1: Kontaktní telefon 2:

Způsob úhrady označte křížkem  X:       Číslo účtu - /

Trvalým, případně jednorázovým, bankovním příkazem na účet jídelny 6589500207/0100 s variabilním symbolem _______ - sdělí
vedoucí jídelny. Platba zálohy - specifický s. 02000 00000. Pravidelné platby - specifický s. 01000 00000 

Složenkou na účet jídelny 6589500207/0100 s variabilním symbolem _______ - sdělí vedoucí jídelny 
Hotově 

Trvale přihlásit dny (škrtněte dny, na které nechcete mít trvale prihlášenu stravu.):
Čas jídla:Oběd Lichý Týden: Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne       Sudý Týden: Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne       

Potvrzuji správnost údaju a zavazuji se dodržovat řád jídelny. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně osobních údaju, ve znění pozdějších předpisu, uděluji souhlas k uchovávání a zpracovávání výše uvedených
osobních údaju pro účely poskytování stravování, a to až do doby jejich skartace dle skartační směrnice. 

V: Dne: Podpis:

 Zde Oddělte   
Informace pro strávníka _____________:
Přihlašovací jméno k www.jidelna.cz a do mobilní aplikace Jídelna: _____________ a prvotní heslo:_________

   Odhlašovat a objednávat lze též:

- na webu na www.jidelna.cz,
- v mobilní aplikaci Jídelna.cz

Pro stažení aplikace využijte QR kód vlevo, nebo adresu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna

 

Údaje pro platbu bankovním převodem, nebo složenkou - č.účtu: 6589500207/0100, variabilní symbol _______
Při platbě převodem uveďte prosím specifický symbol:
- Pravidelná platba stravného: 01000 00000
- Platba zálohy na stravné: 02000 00000
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