
                                Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany 

Více informací naleznete na našich internetových stránkách  www.madoret.eu/gdpr. 

 

Souhlas k zpracování údajů 

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též jako zákon o ochraně osobních údajů) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) 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. 
 

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů, kterými 

jsou: 

Jméno a příjmení, popř. obchodní firma: …………………………................ 

Bydliště nebo sídlo firmy:   …………………………................  

Rodné číslo:     …………………..…/…................. 

Číslo bankovního účtu:   …………………………................ 

Tel. číslo, emailová adresa:   …………………………................ 

 

I. Zpracování osobních údajů 

Zpracovatel a správce osobních údajů budou shromažďovat, uchovávat a zpracovávat údaje pro následující 

účely:  

 uzavření smlouvy 

 bezhotovostní platby  

 zasílání upozornění týkající se obchodního případu 

 

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelům jejich zpracování, po 

ukončení poskytovaných služeb se data archivují a po uplynutí doby deseti let se data vymažou.  

Osobní údaje budou zpracovány:  a) strojově prostřednictvím SW 

    b) v písemné podobě 

 

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 

uvedením v čl. 22 odst. 1 až 4 GDPR. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností 

souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na UOOU.  

 

II. Práva subjektu údajů 

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým 

osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Mám právo požadovat 

informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních 

údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (tj. právo získat 

osobní údaje, které se mne týkají, které jsme poskytl správci, viz. čl. 20 GDPR).  

 

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních 

údajů a svých práv dle GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 

poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 

naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němž byly shromážděny.  

 

 

V Lanškrouně dne: ……………… 

     

                              …………………………………………..

                   jméno, příjmení, podpis strávníka 

           popř. zákonného zástupce 

http://www.madoret.eu/gdpr

