
Vážení rodiče a studenti,

pro úspěšný vstup do systému stravování spol. SOKOREST- zařízení školního stravování s.r.o., si 

dovolujeme uvést několik zásadních informací a postupů, které je potřeba dodržet:

1. Vyplnit a odevzat přihlášku -  ve školní jídelně

2. Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto, které bude následně v jídelně spárováno s čipem

3. Konto nabijete na číslo účtu společnosti 117426283/0300

4. Variabilní symbol je vždy rodné číslo dítěte (bez lomítka)

5. Tato přihláška platí po celou dobu studia na dané škole

6. Osobní konto je možné sledovat v aplikaci webcare, kterou naleznete na webových stránkách

včetně informací pro přihlášení do aplikace

117426283  /  0300

RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE

Jméno: Příjmení: Datum narození: 

RODNÉ ČÍSLO: (Nutné vyplnit !!!)

Stát. občanství: Bydliště: 

Alergie na potraviny:

Škola: Třída:

Byl/a jsem seznámen/a s Vnitřním řádem školní jídelny.

* Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí ve školní jídelně a na stránkách www.sokorest.cz

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Bydliště zák. zástupce: 

E-mail zákonného zástupce: 

Telefon zák. zástupce:

Informace O zpracování osobních údajů:

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o. Jednoty 1628, 35601 Sokolov, IČ: 28002512.

V souvislosti s Vaší přihláškou dojde ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů a to za účelem vedení interní evidence a matriky. Doba uchování těchto osobních údajů se řídí 

příslušnou legislativou (Občanský zákoník, a další). 

Na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, a na opravu nesprávných osobních údajů. Dále můžete v souladu s platnou legislativou 

požádat, aby Vaše již nepotřebné osobní údaje byly vymazány nebo aby jejich zpracování bylo omezeno, dále máte právo vznést námitku proti zpracování, či právo na přenositelnost 

údajů jinému správci. V případě, že nebudou přijata opatření, která požadujete, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

podpis strávníka

podpis zákonného zástupce

V případě, že uvedete chybný variabilní symbol, vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka.

ČITELNĚ VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ!

✂
Zde odstřihnout 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Variabilní symbol:

Přihláška pro stravování Sokorest - zařízení školního stravování s.r.o.

Více informací naleznete na www.sokorest.cz 

nebo na telefoním čísle 352 466 214.

TYTO INFORMACE SI USCHOVEJTE

Číslo účtu: 


