Souhlas se zpracováním osobních údajů – stravování žáka
(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen souhlas)

Správce údajů: (dále jen SŠZePř Rožnov)
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570,
Rožnov pod Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390-1; info@szesro.cz; číslo datové schránky
ID: 9e9xkv8
Já, níže podepsaný/á, uděluji výslovný a informovaný souhlas SŠZePř Rožnov ke zpracování mých
osobních údajů (osobních údajů mého syna/dcery).
1. Za účelem podání přihlášky ke stravování.
Žák: telefonní a emailové spojení, školní rok, třída, stravovací kategorie.
Zákonný zástupce: telefonní a emailové spojení, u bezhotovostní platby bankovní spojení, číslo účtu,
potvrzení o sjednaném inkasu.
Souhlas uděluji na celou dobu stravování žáka v SŠZePř Rožnov.
2. Za účelem úhrady stravovacích služeb.
Žák: telefonní a emailové spojení,
Zákonný zástupce: telefonní a emailové spojení, u bezhotovostní platby bankovní spojení, číslo účtu.
Souhlas uděluji na celou dobu stravování žáka v SŠZePř Rožnov.
Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů
subjektu.
Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma situací, které
jsou spojeny s úhradou poskytnuté stravovací služby nebo kdy tak ukládá zákon.
Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních
údajů,
b) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim (Vašeho syna/dcery),
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracovávané u SŠZePř Rožnov jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání osobních údajů Vašich (Vašeho syna/dcery), popř. požadovat omezení
jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči SŠZePř Rožnov uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz

IS – 001 -18

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů mých (mého
syna/dcery) pro shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji

 souhlas

 nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše

 souhlas

 nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše

* nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.

Příjmení a jméno žáka:

…………………………………………..……………………….

Podpis žáka:

……………………………………..…………………………….

Příjmení a jméno zákonného zástupce: …………………………………………..……………………….
Podpis zákonného zástupce:

……………………………………..…………………………….

V …………………………………………………………………………..……. dne …………………………………

