Informace o zpracování osobních údajů
při provádění testování na onemocnění COVID-19 a vedení související evidence
Vážení zákonní zástupci žáků, vážení žáci. Při provádění testování na onemocnění COVID-19
na naší škole a vedení související evidence dochází ke zpracování osobních údajů žáků. Rádi
bychom vám proto v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále
jen „GDPR“) sdělili základní informace o tom, proč tyto osobní údaje při testování
zpracováváme, za jakým účelem, a jak s nimi bude dále naloženo.
Správcem osobních údajů žáků je Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí
nad Orlicí se sídlem Dolní Čermná čp. 4, 561 53, IČ: 70996806 (dále jen „Správce“).
Kontaktními údaji správce jsou:
Telefon, e-mail

tel.: 465 393 280, e-mail: zs@dolni-cermna.cz

Korespondenční adresa

Dolní Čermná čp. 4, 561 53

www

https://www.zsdolnicermna.cz/

Identifikace pověřence a jeho kontaktní údaje
Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR.

Pověřenec pro ochranu
osobních údajů

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se
sídlem Dolní Čermná čp. 76, 561 53 Dolní Čermná;
kontaktní osoba Mgr. Lenka Bártlová

Telefon, e-mail

tel.: 733 714 700, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím výše
uvedené kontaktní údaje.

Při testování na onemocnění COVID-19 a vedení související evidence dochází ke zpracování
následujících osobní údajů žáků:
a) jméno a příjmení,
b) datum provedení testu,
c) třída
d) výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19,
e) případné datum očkování proti onemocnění COVID-19.
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účely:
 ochrany zdraví žáků,
 zajištění bezpečnějšího a trvalého prezenčního vzdělávání ve školách.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti1, která se
vztahuje na Správce podle § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě

1

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. srpna 2021, č. j.: MZDR
14600/2021-19/MIN/KAN.2
Každý žák či jeho 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),
 přenositelnost údajů
(jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR),
 námitku proti zpracování
(jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR),
Rovněž má právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.
Osobní údaje vztahující se k testování žáků na onemocnění COVID-19 a vedení související
evidence budou Správcem uchovávány do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného
opatření nařizujícího provádění testování.
Příjemcem osobních údajů může být místně příslušná krajská hygienická stanice v případě
pozitivního výsledku testu kteréhokoliv žáka či zaměstnance školy.
Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti vhodným způsobem informovat
dotčené osoby a relevantní orgány o tom, že se ve škole vyskytuje (vyskytovala) nakažená
osoba, která přišla do kontaktu s ostatními žáky či zaměstnanci. V takovém případě postupuje
Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření a je-li nezbytně nutné sdělit konkrétní
informace, činí tak Správce pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví a formou, aby
žádným způsobem nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí, důstojnosti a integrity
jakékoliv osoby.
Poskytnutí osobních údajů žáků je zákonným požadavkem dle čl. I mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. srpna 2021, č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN.

V Dolní Čermné dne 31. 8. 2021

Mgr. Jitka
Beranová

Digitálně podepsal
Mgr. Jitka Beranová
Datum: 2021.09.01
10:42:32 +02'00'

Mgr. Jitka Beranová, ředitelka školy
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Dostupné on-line zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanovenipodminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-82021.pdf

Záznamy o činnostech zpracování
při provádění testování na onemocnění COVID-19 a vedení související evidence
Identifikace správce
údajů (dále „Správce“)

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí se
sídlem Dolní Čermná čp. 4, 561 53, IČ: 70996806

Kontaktní údaje Správce

tel.: 465 393 280, e-mail: zs@dolni-cermna.cz

Identifikace pověřence a
kontaktní údaje
Účel zpracování

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se sídlem
Dolní Čermná čp. 76, 561 53 Dolní Čermná; kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Bártlová, tel.: 733 714 700, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
ochrany zdraví žáků
zajištění bezpečnějšího a trvalého prezenčního vzdělávání ve školách

Kategorie subjektů údajů

Žáci Správce

Kategorie osobních údajů

Základní identifikační údaje:
 jméno a příjmení,
 třída.
Zvláštní kategorie osobních údajů  údaje o zdravotním stavu žáka:
 datum provedení testu,
 výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19,
 případné datum očkování proti onemocnění COVID-19.

Kategorie příjemců
osobních údajů

Místně příslušná krajská hygienická stanice

Lhůty pro výmaz

Technická a organizační
opatření

Právní základ zpracování

Zdrojem údajů je

Osobní údaje budou zlikvidovány do 30 dnů po skončení platnosti
mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.
K databázi s údaji mají přístup pouze zaměstnanci, kteří k tomu byli
pověřeni ředitelem školy. Databáze je v listinné podobě zabezpečena
v uzamykatelné místnosti a v uzamykatelné registratuře. V digitální
podobě je databáze chráněna na zabezpečeném médiu – chráněno
heslem, programy proti škodlivým kódům. Aplikován omezený přístup
k údajům.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR  zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se vztahuje na Správce:
 § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů
 čl. I. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
20. srpna 2021, č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN.
Subjekt údajů, který údaje poskytl Správci na základě jeho zákonné
povinnosti podle čl. I mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 20. srpna 2021, č. j.: MZDR 14600/202119/MIN/KAN.
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