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       Informace o zpracování osobních údajů 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

1. Zpracovatel osobních údajů 

 

Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany 

B. Smetany 493 

563 01  Lanškroun – Žichlínské Předměstí 

tel: 465 324 673, email: madoret@madoret.eu 

ID datové schránky:       q78wy3r 

2. Správce osobních údajů 

 
Ing. Vladimír Zavřel, Z-WARE, Horákovská 7, Brno 628 00 

Správce je poskytovatelem stravovacího systému v souladu s platnou legislativou. 

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

 
Městský úřad Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01  Lanškroun,  

tel. 777 454 957, email: poverenec@lanskroun.eu  (pouze v pracovní dny, jen v případě 

přítomnosti pověřence) 

 

4. Účel zpracování osobních údajů 
 

 poskytování stravovacích služeb 

 vedení evidence o přijatých platbách, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a 

účetnictví 

 vyúčtování stravovacích služeb 

 vedení evidence strávníků při vykazování činnosti pro MŠMT 

 

Školní jídelna zpracovává při své činnosti osobní údaje strávníků, kterým poskytuje 

stravovací služby na základě příslušných právních předpisů, které se na jídelnu vztahují, 

především školský zákon, vyhláška o školním stravování, občanský zákoník.  

 

Školní stravování 

Jméno, příjmení, datum narození, třída, škola, číslo čipu, informace o zdravotním omezení, 

údaje o zůstatcích konta strávníka. 

 

Vyhláška č. 463/2011 Sb., o školním stravování, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. 

stanoví, že úplata za školní stravování je určena výši finančního normativu na nákup potravin, 

rozpětí finančního limitu je určeno věkovou skupinou strávníků, kteří jsou zařazováni podle 

věku dosaženým v průběhu školního roku.  

 

http://www.madoret.eu/gdpr
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Závodní stravování 

Jméno, příjmení, číslo čipu, transakční údaje, údaje o zůstatcích konta strávníka, popř. smluvní 

vztah. 

V případech zpracování, které nejsou uvedeny výčtem v právním předpisu, se jedná o 

zpracování na základě souhlasu strávníka nebo zákonného zástupce, k udělení souhlasu se 

zpracováním osobních údajů nemohou být strávníci jakkoli nuceni.  

 telefonní kontakt, email, titul 

 bankovní účet, rodné číslo  - platby záloh na stravné bankovním převodem  

Školní jídelna používá k identifikaci bezhotovostní platby rodné číslo strávníka, pokud strávník 

s tímto postupem nesouhlasí, musí si zvolit jako variabilní symbol kombinaci 8 – 10místných 

čísel, který bude při zasílání plateb používat.  

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické formě, pouze měsíční přehledy se jménem, 

příjmením strávníka a zůstatkem konta strávníka jsou uchovávány po dobu deseti let v listinné 

podobě.  

Školní jídelna nemusí strávníky informovat o skutečnostech, které již jídelna zpracovává, 

postačí strávníky informovat o zpracování při první příležitosti.  

5. Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu 4. je: 

 Vyhláška č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování  

 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 7, 28, 29, 30, 31, 117, 119, 122, 144), který byl 

novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

6. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce 

příslušnými orgány státní správy, soudy a orgány činnými v trestním řízení za účelem plnění 

jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí.  

Osobní údaje, které školní jídelna zpracovává, je žádoucí nepředávat jiným osobám soukromého 

práva, ledaže by to bylo nezbytně nutné pro chod jídelny. Vždy je třeba ale strávníka informovat 

v souladu s čl. 13 a čl. 14 nařízení, opatřit souhlas, neboť často nepůjde v případě předávání 

osobních údajů třetím osobám o zpracování na základě zákona. 

 

http://www.madoret.eu/gdpr
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Osobní údaje strávníků jsou zpracovávány na území České republiky a na územích dalších států 

EU, které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. 

Nepředáváme osobní údaje strávníků do zemí mimo Evropskou unii. 

7. Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich 

zpracování, po ukončení poskytovaných služeb se zálohy dat archivují s heslem a po uplynutí 

doby deseti let budou data ze systému vymazána.  

8. Práva subjektu údajů 

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: 

 právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; 

 právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; 

 právo na výmaz osobních údajů, pokud neexistuje žádný další právní důvod pro 

zpracování; 

 právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní 

údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme 

dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, 

jestliže: 

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli 

přesnost osobních údajů ověřit 

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo 

toho o omezení jejich použití 

c) jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je 

požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude 

ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi 

oprávněnými důvody  

 právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na 

osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování stravovacích 

služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování stravovacích služeb, vymazat 

nesmíme; 

 právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli 

za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali 

jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které 

zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi; 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že se domníváte, 

že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně 

osobních údajů. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém 

zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro 

zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, 

pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

V Lanškrouně dne 26. 4. 2018 

http://www.madoret.eu/gdpr

