Plnění informační povinnosti správce podle čl. 13 Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) 1
Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice jako správce je povinen v souladu se zásadou
transparentnosti informovat žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) o zpracování osobních údajů,
které se jich týkají. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento
dokument slouží k řádnému informování žáků a jejich rodičů (zákonných zástupců) o rozsahu, účelu,
době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování žáků na přítomnost
nákazy COVID-19. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné
podobě vlastními zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice.
Při provádění testování na onemocnění COVID-19 na našem pracovišti dochází ke zpracování vašich
osobních údajů. V souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám
poskytujeme informace o účelu zpracování Vašich osobních údajů.
Správcem u tohoto zpracování je Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková
organizace, Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice, IČO: 70999341 (dále jen „Správce“).
Kontaktní údaj správce:
Kontaktní adresa
Telefon
Email

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice-příspěvková organizace
+420553793056
skola@zsvavrovice.cz

Identifikace pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro
ochranu osobních
údajů
Telefon
Email

Luděk Mandok
+420 724 289 323
Ludek.mandok@autocont.cz

Rozsah zpracování
Evidence provedených testů bude obsahovat osobní údaje – jméno, příjmení, datum provedení testu
a výsledek testu (zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2
písm. i) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V případě osob, které prodělaly onemocnění
COVID-19, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí
testovat, škola (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) zaznamená tuto skutečnost po ověření z
předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání onemocnění. Škola si zaznamená dobu, do
kdy není nutné osobu testovat. Rozsah evidovaných údajů je závislý na zákonných povinnostech
správce a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (zdravotních pojišťoven, orgánů veřejného
zdraví či jiných orgánů na základě zákona).
Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie
osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
•
•
•
•

předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19,
zvýšení bezpečnosti prostředí, v němž se žáci pohybují,
prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy,
prokázání nároků správce vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na
testování poskytované zdravotními pojišťovnami z fondu prevence

Právní titul zpracování
Zpracování osobních údajů zaměstnanců vedených v evidenci provedených testů je plněním právní
povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z
důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie
osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.
Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. 3.
2021 (zaměstnavatelé od 50 osob výše v rámci orgánů veřejné moci) nebo MZDR 47828/202016/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 (zaměstnavatelé od 50 osob výše), MZDR 47828/ 2020-22/MIN/KAN
ze dne 15. 3. 2021 (zaměstnavatelé od 10 osob výše), MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN ze dne 22. 3.
2021 (zaměstnavatelé od 1 do 9 osob), MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021 (osoby
samostatně výdělečně činné) a MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021 (nestátní
neziskové organizace, které zaměstnávají od jedné osoby výše), kterým je vydán příkaz k provedení
testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č.
94/2021.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění COVID-19.
Práva
Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás v této souvislosti vedeme, jsou nesprávné
nebo neúplné, máte možnost požádat o přístup k těmto informacím, opravit je nebo požádat o jejich
smazání.
V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem jsme zpracovali Vaše osobní údaje, obraťte se
na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo písemně na kontaktní adresu Organizace. Vaší
stížností se budeme zabývat a spolupracovat, za účelem vyřešení Vaší záležitosti.
Máte právo:
•
•
•
•
•

mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle
čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů,

•
•

odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
podat proti Správci osobních údajů stížnost podle čl. 77 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete
kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz
Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení
mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců.
Doba zpracování
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 jsou seznamy testovaných škola (internát, domov mládeže, školní družina, zařízení
pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči) uchovává do konce
školního roku 2020/2021, resp. Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího
provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.2020/2021, resp. Do 30 dnů po skončení platnosti
mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje. Tato lhůta se jeví
jako nezbytná z důvodu nutnosti prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany
veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření správcem. Doba uložení
evidovaných údajů je závislá na zákonných povinnostech správce a oprávněných požadavcích
příslušných orgánů (zdravotních pojišťoven, orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě
zákona).
Předání
Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Ostatní
Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti dle Zákoníku práce vhodným způsobem
informovat ostatní zaměstnance o rizicích na pracovišti. Například o tom, že se na pracovišti
vyskytuje (vyskytovala) nakažená osoba, která přišla do kontaktu s ostatními zaměstnanci. V takovém
případě postupuje Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Informace o konkrétní osobě
zaměstnavatel zásadně nesděluje. 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 osoby.
Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem dle čl. III mimořádného opatření
ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, a to s výjimkou
osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění
COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
V Opavě-Vávrovicích dne 8. dubna 2021

Za organizaci, podepsal/vydal Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

