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Záznam o činnostech zpracování: Přihlašování ke školnímu stravování 

Jméno a kontaktní údaje správce: 
 

IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. 
sídlo: Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
ředitelka Ing. Lenka Zdražilová 

Jméno a kontaktní údaje pověřence: 
 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 
Komenského 293, Šanov 671 68 
732 458 238, m.puskinova@seznam.cz  

Výčet činností: 
1. Přijímání ke školnímu stravování ve školní jídelně – výdejně stravy 

1. Přijímání ke školnímu stravování ve školní jídelně – výdejně stravy 

Osobní údaj Subjekt údajů Účel zpracování Technická 
opatření 

Organizační 
bezpečnostní 
opatření 

Kategorie 
příjemců 

Případné 
předání do 
třetích 
zemí 

Plánovaná 
lhůta pro 
výmaz 

Osobní údaje uvedené ve 
formuláři přihlášky 
 
- jméno a příjmení, 

datum narození, místo 
trvalého pobytu 
žadatele 

- jméno a příjmení, místo 
trvalého pobytu 
zákonného zástupce 

- požadavek dietního 
stravování doložený 
potvrzením 
registrujícího lékaře 

- žadatel 
- zákonný, 

zástupce 
nezletilého 
žadatele (v 
nezbytných 
případech 
ředitel zařízení 
pro výkon 
ústavní nebo 
ochranné 
výchovy) 

vedení správního řízení, 
v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů; v souladu s § 164 
odst. 1 písm. a) zákona 
č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 
107/2005 Sb., o školním 
stravování, v platném znění 

vedení 
správního 
spisu 
v listinné 
podobě 
 

- přístup do 
spisu určeného 
omezeného 
okruhu osob 
dle interního 
předpisu 

- oddělené 
uložení spisu 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje) 

nepředává 
se 

podle 
spisového a 
skartačního 
řádu 

Osobní údaje uvedené ve 
správním rozhodnutí 

- uchazeč, 
- zákonný zástupce 

nezletilého 
uchazeče 

vydání rozhodnutí v souladu 
se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, souladu s § 164 
odst. 1 písm. a) zákona 
č. 561/2004 Sb., o 

vedení 
správního 
spisu 
v listinné 
podobě 

- přístup do 
spisu určeného 
omezeného 
okruhu osob 

- zletilý 
uchazeč, 
zákonný 
zástupce 

nepředává 
se 

podle 
spisového a 
skartačního 
řádu 
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Ing. Lenka Zdražilová 

předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

dle interního 
předpisu 

- oddělené 
uložení spisu 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- doručení 
rozhodnutí o 
neposkytování 
školního 
stravování do 
vlastních rukou 

nezletilého 
uchazeče, 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezs
kého kraje) 


