
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Školní jídelna, Štefánikova 11, 150 00, Praha 5, IČO: 70842132 (dále jen „ŠJ“) jako správce 

Vašich osobních údajů shromažďuje, zpracovává, používá a předává osobní údaje studentů a 

jejich zákonných zástupců, příp. jiných osob zákonnými zástupci určených (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. 

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané u studentů: 

• Jméno a příjmení 

• Datum narození 

• Adresa bydliště 

• E-mail, popř. telefonní číslo 

• Příslušnost k vzdělávací instituci 

•  

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané u zákonných zástupců: 

• Jméno a příjmení 

• Adresa bydliště 

• E-mail, telefonní. číslo 

ŠJ tyto údaje získává přímo od strávníků, nebo zákonných zástupců studenta a to výhradně pro 

potřeby evidence ve školní jídelně. 

Sdílení osobních údajů s třetími osobami: 

Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme, vyjma povinnosti za určitých okolností sdílet osobní údaje 

studentů, nebo jejich zákonných zástupců se třetími osobami a to výhradně v souladu s právními 

předpisy o ochraně osobních údajů, např.: 

• správní a obdobné orgány (finanční úřady, OSPOD),  

• finanční instituce (banky, pojišťovny),  

• policie, státní zastupitelství,  

• externí poradci,  

• zřizovatel ŠJ, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. 

 

Zabezpečení vašich osobních údajů: 

ŠJ za účelem zajištění bezpečnosti a dostupnosti osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní 

systémy. ŠJ 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 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 údajů: 

Škola uchovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pouze po dobu, po kterou je 

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

informace ohledně doby zpracování konkrétních osobních údajů, nás kontaktujte na našich 

telefonních číslech uvedených na webu ŠJ v sekci KONTAKTY. 



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. 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 odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním 

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

 

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 

1 měsíce od obdržení žádosti. 

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 


