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Dodatek k přihlášce ke stravování ve školní jídelně Gymnázia Pardubice 
 
Požadovaný údaj -Rodné číslo- se nám zdá jako nejlépe identifikovatelný údaj 
pro variabilní symbol vzhledem k množství strávníků navštěvujících naši školu. Podle 
něho poznáme, který strávník  převedl na náš účet peníze.  
Váš podpis na přihlášce ke stravování bereme jako souhlas k použití rodného čísla jako 
variabilního symbolu. Tento variabilní symbol slouží výhradně pro potřeby školy 
pouze po dobu stravování ve školní jídelně.  
Pokud přes toto ujištění nechcete uvést rodné číslo jako variabilní symbol, obraťte se 
na ředitelství školy k dalšímu jednání. Rodné číslo nahradíme desetimístným kódem, 
který bude spojen s Vaším jménem v databázi školní jídelny. 

Citace ze zákona O ochraně osobních údajů, který upravuje podmínky použití citlivých  
údajů včetně rodného čísla. 
§ 9 Citlivé údaje  

Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže  
a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu 
informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a 
na jaké období. Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen 
prokázat po celou dobu zpracování. Správce je povinen předem subjekt údajů poučit o jeho právech podle § 
12 a 21,  
§ 11  

 (2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů 
poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle 
zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o 
následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.  
§ 12 Přístup subjektu údajů k informacím  

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto 
informaci bez zbytečného odkladu předat.  

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o  
a) účelu zpracování osobních údajů,  
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně 
veškerých dostupných informací o jejich zdroji,  
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na 
základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných 
zájmů subjektu údajů,  
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.  

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 
nezbytné na poskytnutí informace.  

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit 
zpracovatel.  
 
 
     
 


