Znění pro splnění informační povinnosti
V souladu s ustanovením čl.13 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „obecné Nařízení“) plní tímto správce svoji informační povinnost a s ohledem na
osobní údaje získané formou této přihlášky poskytuje následující informace:
Totožnost správce a jeho kontaktní údaje:
Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace
se sídlem nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov,
zastoupená ředitelkou školy
IČ: 70283940
Pověřenec a jeho kontaktní údaje:
Ing. Petr Šústal, MPA, tel.: 704 426 282, e-mail: petr.sustal@seznam.cz

Účel zpracování osobních údajů:
Osobní údaje uvedené v této přihlášce jsou poskytnuty pro účely přihlášení ke stravování na Základní
škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvkové organizaci ve školním roce 2018/2019.
Právní základ zpracování osobních údajů:
Osobní údaje uvedené v této přihlášce jsou zpracovávány na základě právní povinnosti v souladu
s ustanovením čl. 6 odst. 1, písm. c) obecného Nařízení. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu
požadavků zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v rámci evidence žáků ve školní matrice školní jídelny. Zákonný zástupce
dítěte je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.
Číslo účtu uvedené v této přihlášce je zpracováváno na základě oprávněného zájmu správce v souladu
s ustanovením čl. 6 odst. 1, písm. f) obecného Nařízení. Jedná se o číslo účtu, na který bude zaslán
případný přeplatek po vyúčtování stravného.
Příjemce osobních údajů
Podle znění §28 zákona č. 261/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) může být pro statistické účely a pro účely plnění dalších
povinností stanovených školským zákonem příjemcem osobních údajů Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, případně jím zřízená příspěvková organizace, a obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném
rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná
organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu.
Zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje žáka a zákonných zástupců jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou
uzavřené mezi školou a externím provozovatelem informačního systému. Povinnosti externího

provozovatele týkající se ochrany osobních údajů žáků a zákonných zástupců jsou vyřešeny
uzavřeným dodatkem.
Informace o případném předání osobních údajů příjemci a o případném předání do zahraničí:
Při zpracování osobních údajů získaných touto přihláškou nedojde k jejich poskytnutí dalšímu
příjemci (tj. subjektu odlišnému od výše uvedeného správce a příjemce osobních údajů). Správce
nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země, tedy do země mimo EU, nebo mezinárodní
organizaci.
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje z této přihlášky jsou zpracovávány po dobu stravování na ZŠ a jsou archivovány
v souladu s archivním a skartačním řádem.
Zajištění ochrany osobních údajů
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Škola disponuje
technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných
údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným
možným zneužitím.
Práva subjektů údajů
Zákonný zástupce dítěte má možnost uplatnit u správce svá práva dle příslušných zákonných
ustanovení (jedná se o právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo
výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo
podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů).
Zákonný zástupce dítěte má právo vznést u správce písemnou námitku proti zpracování čísla účtu, na
který je zasílán případný přeplatek.
Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na webových stránkách ZŠ.

