
ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, PSČ 76326, Luhačovice, telefon: 577131067, e-mail: 
vedeni@sosluhac.cz, datová schránka: 3q3yrhi 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Michal Maňas, telefon: 577131067, e-mail: poverenec.oou@sosluhac.cz 

1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

2 

právní základ zpracování  

- podle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR 

písm. b) GDPR 

- podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (plnění 
povinností ze zákona). 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo 
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 
(Plnění na základě smlouvy podáním přihlášky ke stravování či objednávky stravy). 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo 
členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu 
údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu 
údajů. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 

Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhl. č. 107/2005 
Sb., o školním stravování. 

 

4 kategorie subjektů údajů Strávníci (viz § 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), zákonní zástupci nezletilých žáků. 

5 kategorie osobních údajů 

Pro zajištění stravování: 

 děti, žáci, student i – nezbytné identifikační, adresní a příp. další údaje 
v rozsahu § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

 zaměstnanci škol a školských zařízení – jméno, příjmení, škola, příp. telefon, 

 další osoby (za úplatu) – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, 
příp. telefon. 

Pro zajištění dietního stravování zvláštní kategorie osobních údajů: 

 potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti 
a dorost o nutnosti stravovat se s omezeními podle dietního režimu 

Při bezhotovostní platbě: 

 bankovní spojení, číslo účtu 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo budou 
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích 

Nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokážou 
oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem. 

Osobní údaje jsou zpřístupňovány zpracovatelům zajišťujícím IS evidence strávníků a 
objednávání stravy. 

7 zpracovatel 
Za účelem vedení evidence strávníků, která je uložena na serveru školy je zpracovatelem 
dodavatel Z-WARE s.r.o., IČO: 07597533 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně předány 
osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání osobních 
údajů do třetí země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce 
GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

11 
obecný popis technických a organizačních 
bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

