Informace pro rodiče a žáky školy
o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19
Škola při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává
osobní údaje na základě právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.
1. Kontaktní údaje správce:
Základní škola a Mateřská škola
Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové
Telefon: 606 777 056, 606 777 038
e-mail: zs@stefcova.cz
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Stanislava Krupičková
Telefon: 601 324 015
e-mail: poverenec@mmhk.cz
3. Právní základ a účely zpracování:
Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
 plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1c Nařízení), která se vztahuje na správce podle
o mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR
14592/2021-3/MIN/KAN, které bylo vydáno na základě tzv. pandemického
zákona1,
o § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9
odst. 2i Nařízení)
Osobní údaje jsou při testování zpracovávány za účely:
 vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí ve škole a přijímání opatření
k předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro výuku,
 prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy
(např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že správce řádně provádí
testování nebo prokázání výjimek vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty
z povinného testování),
 vystavení potvrzení o výsledku testu,
 předání nezbytných identifikačních údajů orgánům ochrany veřejného zdraví, za
účelem provedení epidemiologického šetření (tzv. trasování osob a nařízení povinné
karantény).
4. Kategorie osobních údajů
Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, třída), datum provedení testu, čas
provedení testu (je-li test pozitivní), výsledek provedeného testu na onemocnění COVID19, popřípadě důvod výjimky z testování (čl. 6 odst. 1c Nařízení).

Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých
souvisejících zákonů.
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5. Příjemci osobních údajů
V případě pozitivního testu je výsledek žákem či zákonných zástupcem nahlášen
poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení testu metodou RT-PCR,
popřípadě KHS.
Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů
elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka, pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na
testování do aplikace Covid Forms App (přihlašovací údaje obdrží škola od MŠMT).
Škola zašle KHS za účelem provedení tzv. trasování a nařízení povinné karantény seznam
žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem
nebo žákem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu. (V případě PCR testů také
těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině 2 dny po provedení
testu. Provedením testu je myšlen odběr vzorku.)
6. Doba uchování
Osobní údaje vztahující se k testování na onemocnění COVID-19 budou správcem
uchovávány nejméně do doby zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
k provádění povinného testování. Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence
provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na
povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude
maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby
jejich pořízení.

Informace jsou platné a účinné ode dne 12. 4. 2021.

