
 

 
                                   
                                      Základní škola Třešť, Josefa Hory 1050           
                                            IČO: 48460362           567 584 942  jidelna@zs-trest.cz   
  

 Stránka 1 z 1 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – školní jídelna ZŠ Třešť 

 

e-mail pro zaslání přihlašovacích údajů:  ....................................................................................................  

 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji školní jídelně ZŠ Třešť, se sídlem Josefa Hory 1050/31, 589 

01 Třešť, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže 

stanovené účely a dobu trvání.  

 

osobní údaj účel zpracování doba poskytnutí 

souhlasu 

souhlas * 

 

e-mailová adresa 

odběratele (zákonného 

zástupce) 

Zaslání prvotních přihlašovací údajů k 

internetovému objednávání obědů, případně 

opětovné zaslání při jejich ztrátě. 

po dobu využívání 

služeb školní jídelny 
Ano 

☐ 

Ne 

☐ 

* pro udělení nebo odmítnutí souhlasu zaškrtněte příslušné políčko ☒ 

Souhlas je udělen dle 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 „nařízení“) a to na výše 

uvedenou dobu od udělení tohoto souhlasu případně do odvolání souhlasu. 

 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž i prostřednictvím určených 

zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze 

oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely 

zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat, a to například zasláním 

emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Základní škola Třešť – školní jídelna, Josefa Hory 1050/31, 

589 01 Třešť, jidelna@zs-trest.cz. 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl školní jídelnou ZŠ Třešť informován o svých právech a 

povinnostech, zejména o svém právu 

 

1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovány (čl. 17 GDPR) 

4. na omezení zpracování osobních údajů (č. 18 GDPR) 

5. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

6. na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných 

zájmů správce (čl. 21 GDPR) 

7. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR) 

 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je 

zcela dobrovolné. 

 

V  ............................................................... dne .................................................  

 

 

Jméno a příjmení odběratele (zákonného zástupce u 

nezletilých žáků) 

 

Podpis odběratele (zákonného zástupce u nezletilých 

žáků) 

 

 


