
Informační povinnost správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213. Kontaktovat nás 
můžete na adrese: Boženy Němcové 213, 380 01 Dačice, nebo na e-mailové adrese: 
brandlova@sjdacice.cz, internetových stránkách www.sjdacice.cz, telefon 384 420 433

Můžete kontaktovat také našeho pověřence pro ochranu osobních údajů JUDr. Evu Škodovou na 
následující e-mailové adrese: poverenec@dacice.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování stravovacích služeb. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) pro účely hrazení stravného inkasem,

 čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek.

Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-
mailovou adresu, datum narození klienta a jeho zákonných zástupců a číslo účtu.

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány jinými subjekty, Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 
213 vždy zůstane jejich správcem.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování stravovacích služeb a po té po dobu běhu
skartační lhůty, která činí 5 let.
Máte  právo  získat  přístup  ke  svým  osobním  údajům,  tedy  získat  od  správce  nebo  zpracovatele
osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo
získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím.
Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k
účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
Máte  právo  na  výmaz  osobních  údajů  a  na  omezení  zpracování  osobních  údajů  v  zákonem
stanovených případech.
Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a
můžete předat své osobní údaje jinému správci.
Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost
zpracování před tímto odvoláním.
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či
zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
na  adrese  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů,  Pplk.  Sochora  727/27,  170  00  Praha  7,  e-mail:
posta@uoou.cz

mailto:zakaznik@vyber.cz
mailto:posta@uoou.cz
http://www.sj.dacice.cz/

