Základní a Mateřská škola Žďár

IČO: 71005927

Testování dětí a žáků – COVID 19
Informační povinnost správce
Při provádění samotestování na onemocnění COVID-19 ve škole dochází ke zpracování osobních údajů
dětí a žáků. V souladu s článkem 13 nařízení GDPR Vám poskytujeme informace o účelu zpracování
Vašich osobních údajů.
Správcem u tohoto zpracování je Základní a Mateřská škola Žďár se sídlem Žďár 102, 294 12 Žďár;
IČO: 71005927 (dále jen „Správce“).
Kontaktní údaj správce:
Kontaktní adresy
Telefon
Email
Webová stránka

Žďár 102, 294 12 Žďár
+420 737 987 373
reditelka@skola-zdar.eu
http://skola-zdar.eu/zs/

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

Ing. Luděk Galbavý
Kuřívody 539
471 02 Ralsko
+420 602 239 174
galbavy@sbou.cz

Při samotestování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů dětí,
žáků nebo studentů:
Testované děti a žáci :
•
•
•
•
•
•

Datum provedení testu
Jméno
Příjmení
Třída
Výsledek testu – negativní/pozitivní
Důvod neprovádění testu (prodělané onemocnění, předložené potvrzení o provedeném
testu apod.)

V případě pozitivních výsledků nebo kontaktu dítěte, žáka nebo studenta s osobou s pozitivním testem,
budou předány následující osobní údaje Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci
podle čl. VII. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:
•
•
•

Jméno, příjmení
Datum kontaktu s pozitivním
Kontakt na zákonného zástupce (telefon)

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
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•

•

•
•
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vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího vzdělávacího prostředí ve škole a přijímání
opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro zajištění
prezenčního vzdělávání;
zaslání Krajské hygienické stanici Libereckého kraje seznamu dětí, žáků nebo studentů,
kteří byli ve škole v kontaktu dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým
pracovníkem, který měl pozitivní výsledek
předložení výkazů testovaných dětí, žáků nebo studentů ke kontrole
hlášení agregovaných údajů o provedeném testování do aplikace COVID forms App
(celkový počet testovaných osob, počet pozitivních, negativních a neprůkazných testů)

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění právní povinnosti, která
pro Správce plyne ze zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě mimořádného opatření ministerstva
zdravotnictví ze dne 6.4.2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a případně další opatření.
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 školy. Vaší stížností se
budeme zabývat a spolupracovat, za účelem vyřešení Vaší záležitosti.
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
Osobní údaje vztahující se k samotestování dětí, žáků nebo studentů na onemocnění COVID-19 budou
Správcem uchovávány nejdéle po dobu, po kterou mohou být prováděny kontroly za účelem zjišťování
dodržování opatření ministerstva.
Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti informovat o výsledcích testů. V případě,
že dojde ke zjištění pozitivního testu, budou o tom informovány osoby v rozsahu článku VI. Nařízení
Ministerstva zdravotnictví (děti, žáci, studenti a jejich zákonní zástupci, kteří byli s nakaženou osobou
ve třídě nebo skupině). Dále je tato skutečnost sdělena Krajské hygienické stanici Libereckého kraje a
to v rozsahu stanoveném v nařízením Ministerstva zdravotnictví v čl. VII. . Jedná se o seznam dětí, žáků
nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu s nakaženou osobou a Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje nařídí dětem, žákům a studentům karanténu.
Podle článku X. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, jsou výsledky testování zadávány
do aplikace COVID forms App. V tomto případě, nejsou zadávány konkrétní osobní údaje, ale pouze
agregované údaje za celou školu (celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem
testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů).
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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. Informace o konkrétním dítěti, žákovi nebo studentovi zásadně nesděluje.
Poskytnutí osobních údajů dětí, žáků nebo studentů je zákonným požadavkem dle čl. I mimořádného
opatření ministerstva zdravotnictví ze dne zdravotnictví ze dne 6.4.2021 Č. j.: MZDR 14592/20213/MIN/KAN příp. další opatření, 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 RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti musí zaměstnanec doložit příslušnými
potvrzeními.

Ve Žďáru , dne 12.4.2021
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