Adatfelvételi lap a közétkeztetés igénybevételéhez
Alulírott ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) elfogadom, hogy Süttő Község
Önkormányzata, mint közétkeztető (2543 Süttő, Templom tér 9.) az alábbi adatokat az „Adatvédelmi
tájékoztatóban” meghatározottak szerint a közétkeztetéshez kapcsolódóan rögzítse és kezelje.
Köznevelési intézmény megnevezése:
..........................................................................................................................................
1.Tag adatai:
Étkező neve: ....................................................................................................................................
Tagtípus: Iskolás
Csoportja/Osztálya: ........................................................................................................................
Születés helye, ideje: ........................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................
2.Étkező (kiskorú esetén törvényes képviselő) elérhetősége:
E-mail címe: ......................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................................................................................
Levelezési címe: .................................................................................................................................
3.Túlfizetés rendezéséhez bank neve, bankszámlaszáma:
....................................................................................................
....................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy az étkezés megrendelése, befizetése a tárgyhónapra előre történik. Az
elfogadott lemondások a következő havi díjat csökkentik. A jogosulatlanul igénybevett kedvezményt
köteles vagyok utólag megfizetni.
Az étkezési térítési díj kedvezményeiről, támogatásokról, a Portál használatáról és a Közétkeztetés
rendjéről szóló aktualizált tájékoztatók, nyilatkozatok Süttő Község hivatalos honlapján
(www.sutto.hu) a Közétkeztetés menüpontban elérhetőek.

NYILATKOZAT
az étkezési térítési díj online fizetéssel történő kiegyenlítéséről
Tájékoztatjuk, hogy az étkezési térítési díj kiegyenlítése – utalásos és csekken történő fizetésén kívül
– online fizetéssel is történhet.
A www.sutto.etelkaportal.hu weboldalon (továbbiakban: Portál) keresztül lehetőség van a
közétkeztetés keretében biztosított étkezést megrendelni, online bankkártyával, QR-kód alapú
fizetéssel, valamint Fizetési Kérelemmel megfizetni, illetve a megrendelt étkezést lemondani. A
Portál szolgáltatásai az Ügyfél számára regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek. A Portál Jogi
nyilatkozata (ÁSZF) tartalmazza a fizetésre vonatkozó tájékoztatást, amely megtekinthető
www.sutto.etelkaportal.hu weboldalon.
Kérem, hogy válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (jelölje X-szel):
Csekk
Utalás
Online fizetés (ETELKA PORTÁLON keresztül)
Tájékoztatjuk, hogy az online fizetés (Portálon történő ügyintézés) választása esetén is lehetősége van
bármikor visszatérni az utalásos és csekkes fizetési módokhoz.
Amennyiben az online fizetési mód felkeltette érdeklődését, kérjük szíveskedjen megadni elektronikus
elérhetőségét, melynek rögzítését követően a megadott e-mail címre küldött link segítségével
lehetőség van a Portálon történő regisztrációra. A sikeres regisztrációt követően a rendszer az
aktiváláshoz e-mailt küld. Az aktiválás megerősítését követően a Portál használható.
Elektronikus elérhetőség (e-mail cím):
...........................................................................................................................
Kérjük, hogy a számlázáshoz az alábbi adatok szíveskedjen megadni:
Számlázási név:
..............................................................................................................................................................
Számlázási cím (irányítószám, település, közterület, házszám):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Cég esetén adószám: ..........................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. A megadott adatokban bekövetkező változásokat azonnal, de legkésőbb 15 napon belül
köteles vagyok írásban bejelenteni a Süttői Polgármesteri Hivatalban.
Az adatkezelő Süttő Község Önkormányzata, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó RITEK
ZRt. köteles gondoskodni az adatok biztonságáról az információs önrendelkezési jogról és az
információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info törvény) előírásainak
megfelelően. Az Adatvédelmi tájékoztatóját megismertem.
Kelt: …………., ………. év ………hó ……..nap

Ellátást igénylő (kiskorú esetén szülő, más
törvényes képviselő) aláírása
-------------------------------------

NYILATKOZAT
Ingyenes étkezés rendelése ETELKA PORTÁLT használók esetén
Nyilatkozom, mint ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő), hogy ingyenes étkezésre jogosult
gyermekem esetében vállalom, hogy az ETELKA PORTÁLON keresztül online havonta
megrendelem és lemondom az étkezést gyermekem részére.
Tudomásul veszem, hogy a jelenlegi nyilatkozatom alapján a Süttői Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője nem rendeli meg havonta az étkezést gyermekem részére, illetve az általam
elmulasztott rendelés esetén Süttő Község Önkormányzatát felelősség nem terheli.
Kelt: …………., ………. év ………hó ……..nap
Ellátást igénylő (kiskorú esetén szülő, más
törvényes képviselő) aláírása
-------------------------------------

