
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín 

 

 

Přihláška ke stravování DM 
Souhlas s přípravou pouze snídaní a hlavních jídel podle Vyhlášky č.107/2005 Sb. § 4, odstavec 8 

 

Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………………………… 

Adresa žáka: ………………….…………………………………………………………………….. 

Telefon zletilého žáka/zákonného zástupce: ………………………………………… 

E-mail zletilého žáka/zákonného zástupce: ………………………………………….. 

Škola: …………………………………..………………………………………………………………. 

Strava od: …………………………….………………………………………………………………. 

Platba inkasem z účtu:  

Číslo účtu: ……………………………………………………………… 

Kód banky: …………………………………………………………….. 

Ve prospěch účtu: 288330278/0300  

Razítko peněžního ústavu, pokud je souhlas s inkasem zřízen v bance: ……………………………………… 

Pokud je souhlas s inkasem zřízen pomocí internetového bankovnictví, přiložte vytvořenou kopii. 

V případě zřízení souhlasu s inkasem prostřednictvím expresní telefonní linky, uveďte čestné 
prohlášení.  
 

Na základě Vyhlášky č.107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka nebo žák povinen 
odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. 

Neučiní-li tak, může být strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtována za plnou 
cenu. 

Informace: tel. 571 428 937, e-mail: mblahutova@spssvsetin.cz 

 

 

Podpis zletilého žáka/zákonného zástupce: ………………………………            datum: ………………………… 

 

 



INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ 
 
 
Zajištění školního stravování 
 
1) Správce osobních údajů: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, telefon: 
571 428 910, e-mail: spss@spssvsetin.cz, datová schránka: f68w7hs 
2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Ing. Jiří Holeček, Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín, telefon: 571 428 910, e-mail: poverenec.oou@spssvsetin.cz 
3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění školního stravování, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský  
zákon, a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 
4) Právním základem pro zpracování je, že: 
a. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR, 
b. 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 – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
5) Kategorie požadovaných osobních údajů: 
Pro zajištění stravování:  
• děti, žáci, studenti – 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: 
• potvrzení registrujícího 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) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování 
uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou 
platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě. 
7) Nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným 
školským nebo zvláštním zákonem; osobní údaje jsou zpřístupňovány zpracovatelům zajišťujícím IS evidence 
strávníků a objednávání stravy. 
8) Máte právo: 
a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 
b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané 
správcem jsou nepřesné), 
c. požadovat omezení jejich zpracování, 
d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 
e. podat stížnost u dozorového orgánu. 
9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů 


