
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Správce osobních údajů: Školní jídelna Třemošnice, se sídlem Internátní 217, 538 

43 Třemošnice 
 
Hlavní činností organizace je zajištění stravování dle zákona č. 561/2004 Sb., školského 
zákona, i zajištění stravování soukromých subjektů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.  
 
Je nezbytné, aby organizace v rámci své činnosti zpracovávala, shromažďovala a 
evidovala osobní údaje strávníků, případně dalších osob (např. zákonných zástupců 
nezletilých strávníků). Osobní údaje organizace chrání ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Cílem tohoto dokumentu je 
seznámit subjekty se zpracováním osobních údajů organizací a informovat o právech, 
která mohou subjekty osobních údajů uplatnit.  
 

1. GDPR 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection 
Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Organizace je povinna 
se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva strávníků a dalších osob proti 
neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji. 
 

2. Rozsah zpracování osobních údajů 
Organizace zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, a to 
z titulu plnění právní povinnosti, z titulu plnění smlouvy a dále z titulu oprávněného 
zájmu organizace. Některé osobní údaje zpracovává organizace na základě souhlasu, 
který je udělen strávníkem nebo jeho zákonným zástupcem.  
Identifikační údaje (údaje zpracovávané za účelem jednoznačné a nezaměnitelné 
identifikace strávníka a u nezletilých strávníků osobní údaje zákonných zástupců – 
jméno, příjmení, datum narození, adresa, podpis strávníka nebo zákonného zástupce) 
kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon), údaje o bankovním spojení (číslo účtu), 
údaje pro účely vedení matriky školní jídelny (jméno, příjmení, datum narození, místo 
trvalého pobytu) 
Osobní údaje jsou ve školní jídelně zpracovány na základě zákona, plnění právní 
povinnosti, informovaného souhlasu či oprávněného zájmu.  

3. Zdroje  

Osobní údaje organizace získává od samotných strávníků či zákonných zástupců. 
Některé osobní údaje získává od dalších subjektů, se kterými uzavřela smlouvu o 
zajišťování stravování. 

4. Účel zpracování 

 Zajištění poskytování stravování – hlavním cílem je dodávat a realizovat 
stravování ve smyslu školského zákona, případně plnit smluvní povinnost vůči 
jiným subjektům ve smyslu občanského zákoníku. Jídla jsou dodávána na základě 
vyplněné přihlášky ke stravování, případně smlouvy uzavřené s dalšími 
organizacemi. Za účelem naplnění školského zákona zpracovává též informace o 
dietních omezeních strávníků. 



 Komunikace se strávníky (zák. zástupci) – Jídelna komunikuje se strávníky o 
všech věcech týkajících se zajištění stravování. Nejedná se o marketingovou 
komunikaci, nebo komunikaci k jinému účelu.  

 Vrácení přeplatku, zajištění řádné úhrady – organizace zpracovává číslo účtu 
strávníka. Činí tak za účelem případného vrácení přeplatků na účet strávníka.  

 
5. Uchovávání osobních údajů 

Organizace uchovává údaje v souladu se zákonem o archivnictví, tedy i po skončení 
stravování subjektu údajů ve školní jídelně. Pro každý druh dokumentace je 
stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu. 

6. Předávání osobních údajů 

K předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. Krajské 
hygienické stanici). Příjemcem mohou být i společnosti, které organizace pověří určitou 
činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné. 

7. Zabezpečení 

Organizace zabezpečuje osobní údaje: 
- Při práci s IT technikou, 
- Zachovává mlčenlivost o údajích, 
- Nepotřebné údaje skartuje, 
- Bezpečně ukládá a uzamyká dokumenty, 
- Shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje  

8. Práva subjektu údajů 

 Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR): Strávníci mohou 
požadovat informace o tom, jaké údaje o nich organizace zpracovává. 

 Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR)– v případě, že si strávník 
myslí, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, 
může požadovat výmaz údajů, které jsou podle něj v rozporu s GDPR. 

 Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – právo požádat o opravu 
neúplných či nesprávných osobních údajů 

 Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – 
z důvodu, že zpracování osobních údajů probíhá dle názoru strávníka v rozporu 
se zákonem 

 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – 
 
S uplatněním všech svých práv se můžete obrátit přímo na organizaci (písemně či 
osobně) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
 

 
V Třemošnici dne 23.11.2018 
 
 
Alena Salaquardová 
………………………………………….. 
      ředitelka školní jídelny 


