
Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 

nám. J. M. Marků 113, 563 12 Lanškroun 

 
Fakturační údaje: 

Název:    Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 

Sídlo:      nám. J. M. Marků 113, 563 12 Lanškroun 

Bankovní spojení: KB Lanškroun  číslo účtu:  

IČO: 49314653  

DIČ: CZ49314653 

Nejsme plátci DPH. 

OBJEDNÁVKA č. 2/2019 
 

Dodavatel: Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, Ústí nad Orlicí 

 

Objednáváme u Vás:  

Pobyt žáků na sokolské chatě v Říčkách v období: 

 

17. 2. – 22. 2. 2019 třídy 5. A a 1. ročník 

 

počet žáků  –  43 à 1845,- Kč 

počet učitelů –  4 à 1845,- Kč 

 

 

 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      S pozdravem 

 

                                                                                         RNDr. Věra Šverclová 

                           ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

V Lanškrouně dne 16. 1. 2019 

Vyřizuje:   

Tel.:   

E-mail:   

 

 

 



Potvrzujeme Vaši objednávku č. 2/2019 ze dne 16. 1. 2019 na lyžařský kurz a zároveň se zavazujeme: 

• zpracovávat předávané osobní údaje pouze pro účely plnění smlouvy (vč. předání údajů 

do třetích zemí a mezinárodním organizacím), 

• přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke 

stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům 

zpracování, k zabránění jakéhokoli narušení či zneužití předávaných osobních údajů,  

• bez předchozího písemného souhlasu Správce nezapojit do zpracování žádné další osoby, 

• zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u dodavatele (zaměstnanci) byly 

zavázány k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, 

• zajistit, že smluvní strana bude Správci bez zbytečného odkladu nápomocna při plnění 

povinností Správce, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, 

povinnosti ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle 

čl. 33 GDPR, povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů 

subjektu údajů dle čl. 34 GDPR, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle 

čl. 35 GDPR a povinnosti provádět předchozí konzultace dle čl. 36 GDPR, a že za tímto 

účelem zajistí nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých informuje 

Správce,  

• po ukončení smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny 

osobní údaje vymaže, nebo je bezpečně předá v kompletní podobě zpět Správci, 

příp. vymaže existující kopie apod.,  

• poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 

povinnosti stanovené předpisy na ochranu osobních údajů, 

• umožnit kontrolu, audit či inspekci prováděné Správcem nebo příslušným orgánem dle 

právních předpisů, a to za účelem kontroly dodržování povinností plynoucích ze smlouvy 

a předpisů na ochranu osobních údajů, 

• poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou určí Správce součinnost 

potřebnou pro plnění zákonných povinností spojených s ochranou osobních údajů, 

• osobním údajům zajistit odpovídající standard ochrany – zejm. důvěrnost a 

nedotknutelnost. 

 
 

 

Bereme na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v Registru smluv MV ČR. 

 Zveřejnění zajistí Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113. 

 

 

 

V Ústí nad Orlicí 

Dne 7. 2. 2019 

 

Podpis:                                       

 


