
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Školní jídelna ŠJ Štefánikova 11, 150 00, Praha 5, IČO: 70842132 jako správce osobních údajů 

uchazečů o zaměstnání (dále jen „ŠJ“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše 

osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“). Osobními údaji se rozumí informace 

týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení 

s dalšími informacemi jednoznačně určit. Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které ŠJ mimo 

rámec své hlavní náplně, zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) 

a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických 

osob), jejich zaměstnanců, zástupců nebo jiných kontaktních osob obchodních partnerů (dále 

společně jako „obchodní partneři“). 

 

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané u obchodních partnerů: 

 

• Jméno a příjmení 

• Obchodní název 

• IČO 

• DIČ 

• Pracovní zařazení 

• E-mail, telefonní číslo 

 

Zdroje vašich osobních údajů: 

 

ŠJ získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů, příp. z veřejně 

dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES), z návštěv obchodních partnerů a jiných osob přímo ve 

ŠJ. 

 

Sdílení osobních údajů třetími osobami: 

1. Externí poskytovatelé služeb ve vztahu k vašim osobním údajům; 

ŠJ využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví, správu a údržbu 

majetku, služby. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být ze strany ŠJ předány ke 

zpracovávání určité osobní údaje obchodních partnerů. Externí poskytovatelé služeb jsou ŠJ 

prověřeni. Se všemi těmito poskytovateli má ŠJ uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních 

údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů pro 

zabezpečení osobních údajů. 

 

2. Součinnost s poskytováním vašich osobních údajů s třetím stranám; 

ŠJ je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo se třetími 

osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně 

osobních údajů. 

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména: 

• správní a obdobné orgány (finanční úřady) 

• finanční instituce (banky, pojišťovny) 

• policie, státní zastupitelství 

• externí ekonomičtí poradci 

 

Zabezpečení vašich osobních údajů: 

 

ŠJ za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních partnerů a 

návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní 



technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních 

údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům obchodních 

partnerů a/nebo návštěvníků je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své 

pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 

Doba uchovávání Vašich osobních ůdajů: 

 

ŠJ uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze po dobu, po kterou je 

potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů. 

 

Vaše práva vztahující se k ochraně vašich osobních údajů: 

 

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají 

právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR), právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o 

zpracování Vašich osobních údajů; 

• právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;  

• právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;  

• právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;  

• právo na omezení zpracování osobních údajů;  

• právo na vymazání osobních údajů;  

• právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). 

V případě nejasností, či rozdílného výkladu: 

Kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem našeho Pověřence pro ochranu 

osobních údajů: 

Ivana Mátlová, Tel.: +420 608716665, e-mail: ivana_matlova@volny.cz 


