
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Jídelny.cz, s.r.o., se sídlem Farského 638/14. 326 00 Plzeň,  

IČO: 26348179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka 

C14497 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto údaje: 

- Osobní údaje: jméno, příjmení účastníka, titul, pracovní telefon, pracovní mail, funkce účastníka 

- Ostatní údaje: název a adresa sídla/provozovny, IČO, DIČ, velikost provozu a počet strávníků 

 

2. Účel zpracování: 

Přímý marketing – jméno, příjmení účastníka, titul, pracovní telefon, pracovní mail, funkce účastníka, 

název a adresa sídla/provozovny, velikost provozu a počet strávníků. Údaje budou zpracovány za 

účelem zasílání informací o pořádaných vzdělávacích akcích, novinek Správce a k prověřování 

spokojenosti s poskytovanými službami. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. 

Smluvní partneři (třetí strana) – jméno, příjmení účastníka, titul, pracovní telefon, pracovní mail, 

funkce účastníka, název a adresa sídla/provozovny, IČO, DIČ, velikost provozu a počet strávníků. 

Údaje jsou předávány výhradně za účelem oslovení s nabídkou služeb nebo produktů vhodných pro 

stravovací provozy. Jedná se o smluvní partnery Správce, kteří se finančně podílejí na konkrétních 

vzdělávacích akcích. Tyto údaje budou smluvní partneři zpracovávat po dobu 3 let. 

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy na kontaktní emailovou 

adresu: info@jidelny.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. 

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, popřípadě smluvními partnery z oblasti 

dodavatelů pro stravovací zařízení. Smluvní partneři jsou zavázáni smlouvou o zpracování předaných 

osobních údajů. 

 

5. Podle tohoto „Nařízení“ máte právo: 

- vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 

- nechat tyto údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 

 

 

 

Případné dotazy týkajících se Souhlasu se zpracováním osobních údajů zodpovíme na info@jidelny.cz. 

mailto:info@jidelny.cz

