Informace o zpracování osobních údajů
při provádění testování na onemocnění COVID-19
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
v důsledku nepříznivé epidemické situace je škola povinna provádět pravidelné testování žáků
na onemocnění COVID-19, a to v termínech vyhlášených platným mimořádným opatřením.
Při provádění testování bude docházet k zpracovávání a uchovávání osobních údajů
nedefinovaných Školským zákonem. Rádi bychom vás proto informovali, s jakými údaji
budeme zacházet, za jakým účelem, kdo k nim má přístup a jak bude s osobními údaji dále
naloženo.
Správcem osobních údajů je ZŠ Moravské Málkovice (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
Telefon: +420 725 365 434
E-mail: reditel@zsmormalkovice.vys.cz
Korespondenční adresa: Moravské Málkovice 16, 682 01 Vyškov
WWW stránky: https://www.zsmoravskemalkovice.cz/
Identifikace pověřence a jeho údaje:
Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Schola Servis GDRP
Adresa: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
Telefon: +420 703 140 006; +420 733 281 378
E-mail: poverenec@gdprdoskol.cz
V případě, že byste se rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte
výše uvedené kontaktní údaje správce nebo pověřence.
Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobních údajů
žáků:
•
•
•
•
•

jméno a příjmení;
ročník;
datum provedení testu;
výsledek provedeného testu;
důvod neprovedení testu (důvod výjimky z testování).

V případě zjištění pozitivity testu žáka/žákyně je správce povinen nezbytné identifikační údaje
(seznam žáků, kteří byli ve škole 2 dny před provedením tohoto testu v jedné třídě nebo skupině
s pozitivně testovanou osobou) předat příslušné KHS za účelem provedení tzv. trasování a
nařízení povinné karantény.
Při provádění testování dochází ke zpracování výše uvedených osobních údajů z důvodu
veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
Osobní údaje jsou z testování jsou zpracovávány za účely:
•

vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí ve škole a přijímání opatření
k předcházení rizikům a vytvoření bezpečných podmínek pro výuku;

•
•
•

prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správce právními předpisy
(např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že správce řádně provádí testování
nebo prokázání výjimek, proč testování neproběhlo);
vystavení potvrzení o výsledku testování;
předání nezbytných identifikačních údajů orgánům ochrany veřejného zdraví, za účelem
provedení epidemiologického šetření (trasování osob a nařízení povinné karantény).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
•

•

plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), která se vztahuje na správce
podle:
o mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021. čj.:
MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN;
o §29 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon;
nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst.
2 písm. i) GDPR).

Každý rodič či zákonný zástupce má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo
požadovat:
• přístup k osobním údajům
(čl. 15 GDPR);
• opravu/aktualizaci údajů
(čl. 16 GDPR);
• výmaz údajů
(jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR);
• omezení zpracování údajů
(jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR);
• podat námitku proti zpracování
(jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR).
Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.
Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena po dobu
30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je
škola zlikviduje.
Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné
kontroly plnění uloženého opatření nebo za účelem prováděného epidemiologického šetření.
Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Správce nebude provádět
automatizované rozhodování, včetně profilování.
Informace jsou platné a účinné od 20. listopadu 2021.
V Moravských Málkovicích 20. listopadu 2021

Mgr. Karel Jenerál
ředitel ZŠ Moravské Málkovice

