
Základní škola  Ostrava – Stará Bělá , Junácká 700, Ostrava-Stará Bělá 724 00 
 

 

Příloha k přihlášce ke stravování  

 

 
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………… Dat. nar.:……………………………… 
 

 

Informace o zpracování osobních údajů dítěte 

Školní jídelna základní školy jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabude účinnosti dne 25. 

25..5..2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vaše a Vašeho dítěte. 

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů  

(k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně 

základní školy a po stravování budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice 

Spisový a skartační řád.  

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat 

stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po školní jídelně o přístup k 

osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich 

zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností 

organizace či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále. 

 

Kontaktní údaje správce:   

Základní škola Ostrava – Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava-Stará Bělá 724 00 
 
Pracoviště:     Školní jídelna Základní školy Ostrava-Stará Bělá, Blanická 
 
Kontaktní údaje pověřence:  ing. Petr Štětka, e-mail:petr.stetka@moore-czech.cz 

tel.č.+ 420 227 031 495 
 

Zpracování osobních údajů ze zákona 

Školní jídelna základní školy při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje 

Vašeho dítěte související s evidencí stravování a úhrady za stravování (příjmení a jméno dítěte, datum 

narození, třída).  

Tyto údaje jsou zpracovávány elektronicky v evidenčním programu VIS a dále manuálně v příslušných 

formulářích.  

Souhlas zákonného zástupce dítěte 

Školní jídelna základní školy dále potřebuje tyto údaje, pro které je vyžadován Váš souhlas a které jste 
uvedli na přihlášce ke stravování Vašeho dítěte. Vyberte prosím níže, se kterými z uvedených údajů se 
zpracováním zpracování souhlasíte. 
 
V souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s 
níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů: 



 
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce  

ANO  /   NE 

E-mailová adresa zákonného zástupce    ANO   /   NE 

 

Telefonní kontakt na zákonného zástupce   

 
ANO   /   NE 

 

Číslo účtu, ze kterého je prováděna úhrada stravného a na který jsou prováděny 
vratky přeplatků 

    

 

ANO   /   NE 

 

Platnost uděleného souhlasu je po dobu stravování mého dítěte ve školní jídelně základní školy. 

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese 
organizace uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.  

 

 

V Ostravě dne: ……………………………… 

 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………  
 
 

Podpis zákonného zástupce:…………………………………….……………… 


