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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

tel.: 731 348 326, e-mail: skola@oschot.cz, www.oschot.cz 

IČ: 60126671 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
Veškeré změny těchto údajů musí žák neprodleně oznámit škole! 

Žák/žákyně: 

Příjmení a jméno:  

Třída:  

Trvalé bydliště žáka: 

Ulice a č.p.  

Obec  

PSČ  

Kontaktní adresa žáka: (po-

kud je jiná než trvalé bydliště) 

Ulice a č.p.  

Obec  

PSČ  

Telefon žáka:  

Údaje o dietním stravování: 
(nutné doložit potvrzení lékaře) 

 

Zákonný zástupce: 

Příjmení a jméno:  

Vztah k žákovi: 
(matka, otec, pěstoun atp.) 

 

Telefonní číslo:  

 

Bankovní spojení pro platbu stravného: 

Název banky:  

Číslo účtu:  

Kód banky:  

Datum zahájení povolení 

inkasní platby: 
 

Bankovní spojení, které použijte pro zadání příkazu k povolení inkasa pro školní jídelnu:  

203269229/0600. 

Přihlášky ke stravování odevzdávejte spolu s potvrzením o zřízení souhlasu s inkasem. Při zřizo-

vaní souhlasu si můžete nastavit měsíční limit ideálně ve výši Kč 900,-. Touto formou platby se hradí 

pouze obědy skutečně odebrané (nejedná se o zálohu). 

PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř – školní jídelna zpracovává osobní údaje žáků/zákonných 

zástupců: 

• plnění právních povinností – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 

a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), 

ve znění pozdějších předpisů a dle platných zákonů – přihlášení dětí ke stravování, lékařské potvrzení o dietě dítěte, 

• splnění smluvních povinností – evidence strávníků, souhlasy k inkasu, evidence elektronických čipů, 

• oprávněných zájmů – vedení kontaktních informací. 

Osobní údaje dětí a dospělých strávníků jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, převážně se jedná o identifikační a kontaktní údaje 

a popisné údaje o stravování. 

Doba zpracování osobních údajů 

Lhůty uchovávání osobních údajů jsou vedeny dle příslušných zákonů a spisového a skartačního řádu školy.  Po uplynutí lhůt nebo účelu zpra-

cování jsou osobní údaje skartovány. 
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Příjemci a místo zpracování osobních údajů 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Chotěboř předává dalším subjektům osobní údaje pouze tehdy, pokud je dán 

zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (kontrolní a jiné orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud je to 

nezbytné pro ochranu práv subjektů (soud). 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Chotěboř využívá pro zpracování osobních údajů služby zpracovatele Ing. Vla-

dimír Zavřel Z-WARE, Horákovská 7, Brno 628 00, IČ: 15564894, DIČ: CZ5805222500. Zpracovávání osobních údajů je smluvně ošetřeno pro zajiš-

tění bezpečnosti osobních údajů dle aktuálních právních předpisů. Dané zpracování osobních údajů je prováděno v budově školy a v rámci České 

republiky. 

Zabezpečení osobních údajů 

Při zpracování osobních údajů Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Chotěboř dostatečně organizačně i technicky 

zabezpečuje jejich ochranu, aby zamezila neoprávněnému a nahodilému přístupu k osobním údajům a aby zamezila riziku narušení soukromí 

a práv subjektů údajů. Mlčenlivost zaměstnanců je zakotvena ve vnitřním předpisu školy a k osobním údajům mají zaměstnanci přístup pouze na 

základě jejich pracovní náplně. Ochrana osobních údajů je také zajištěna prostřednictvím uzamykatelného a monitorovaného vstupu, v uzamyka-

telných úschovných zařízeních a pomocí umístění osobních údajů tak, aby nebyly v dosahu nepovolaných osob. Osobní údaje v elektronické formě 

jsou chráněny uživatelským účtem a heslem, které má stanovené specifické bezpečnostní náležitosti. 

Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu osobních údajů (OÚ), zejména Obecného nařízení EU 2016/679 (GDPR). 

Mezi základní práva patří: 

• právo na přístup k OÚ, 

• právo na opravu/úpravu OÚ, 

• právo na výmaz OÚ, 

• právo přenositelnosti OÚ, 

• právo vznesení námitky vůči zpracování OÚ, 

• případně právo na odvolání souhlasu se zpracováním OÚ, 

a to písemně na adresu školy. 

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Dávám svůj souhlas školní jídelně Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného uči-

liště technického Chotěboř ke shromažďování, zpracování a evidenci výše uvedených osobních údajů 

a osobních citlivých údajů v souladu s nařízením 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 po-

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

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních 

údajů, které jsou nezbytné pro práci školní jídelny a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu. 

Souhlas poskytuji na celé období stravování v jídelně školy a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou 

pro jejich zpracování. Souhlas poskytuji pouze jídelně Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střed-

ního odborného učiliště technického Chotěboř, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto 

osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před 

neoprávněným nebo nahodilým přístupem, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání 

důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, právo na výmaz, o tom, že poskytnutí 

osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému 

účelu. 

V ……………………………………… dne ………………………… 

Podpis žáka: ………………………………… 

Podpis zákonného zástupce (u žáka mladšího 18 let): ………………………………… 


