Informace pro zákonné zástupce žáků o zpracování
osobních údajů
při provádění testování žáků na onemocnění COVID-19
Vážení rodiče, při provádění testování na onemocnění COVID-19 na naší škole dochází ke
zpracování osobních údajů Vašich dětí. Rádi bychom Vám proto v souladu s článkem 13
nařízení GDPR sdělili základní informace o tom, proč osobní údaje Vašich dětí při testování
zpracováváme, za jakým účelem, a jak s nimi bude dále nakládáno.
Správcem vašich osobních údajů je Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463,
příspěvková organizace (dále jen „Správce“).
Kontaktními údaji správce jsou:
Telefon, e-mail

242 486 778, info@zspodzvahovem.cz

Korespondenční adresa

Pod Žvahovem 463, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

www

www.zspodzvahovem.cz

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

Telefon, e-mail

+420 257 000 844, poverenec@praha5.cz

Jméno a příjmení
pověřence

Mgr. Lucie Kolářová

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů
žáků:
▪ Jméno a příjmení,
▪ Pohlaví,
▪ Rodné číslo/číslo pojištěnce (u cizinců),
▪ Zdravotní pojišťovna,
▪ Datum narození,
▪ Státní příslušnost,
▪ Datum provedení testu,
▪ Výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19
▪ Město a PSČ,
▪ Telefonní kontakt (žák nebo zákonný zástupce).
Výše uvedené osobní údaje jsou (či mohou být) v rámci testování zpracovávány za účelem:
▪ vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího studijního prostředí v budově školy a
přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných studijních podmínek
pro žáky (v souladu s § 29 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění),

▪

předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných žáků k zpětnému
proplacení příspěvku na testy a úhradu poskytovateli služeb pro zajištění testování žáků.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti1, která se
vztahuje na Správce podle § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a to na základě
mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 5. 2021, Č. j.: MZDR 14592/202110/MIN/KAN2 (dále jen „mimořádní opatření“), a je nezbytné z důvodu ochrany životně
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby a je ve veřejném zájmu v oblasti
veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
dalších zákonů. 3
Každý žák (zákonný zástupce) má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo po
správci požadovat:
▪ přístup k osobním údajům
(čl. 15 Nařízení GDPR),
▪ opravu/aktualizaci údajů
(čl. 16 Nařízení GDPR),
▪ výmaz údajů
(jsou-li splněny podmínky čl. 17 Nařízení
GDPR),
▪ omezení zpracování údajů
(jsou-li splněny podmínky čl. 18 Nařízení
GDPR),
▪ přenositelnost údajů
(jsou-li splněny podmínky čl. 20 Nařízení
GDPR),
▪ námitku proti zpracování
(jsou-li splněny podmínky čl. 21 Nařízení
GDPR),
Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.
Seznamy testovaných žáků (případně doložených potvrzení či dokladů o prodělání
onemocnění) správce uchovává do konce daného školního roku, resp. do 30 dnů po skončení
platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Po uplynutí těchto lhůt je
odstraní/skartuje (v případě doložených dokladů potvrzení vrátí subjektu údajů, pokud je tomu
tak možné učinit).
Osobní údaje vztahující se k testování žáků na onemocnění COVID-19 budou Správcem
uchovávány nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za
účelem prověřování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení
testů.
Příjemcem osobních údajů tedy mohou být zdravotní pojišťovny v případě provádění kontrol
za účelem zjišťování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení
testů.

1

Čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.
Dostupné on-line zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zm%C4%9Bnamimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-podm%C3%ADnky-testov%C3%A1n%C3%ADd%C4%9Bt%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-a-student%C5%AF-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-10.-5.-2021-doodvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
3 Rovněž Čl. 6 odst. 1 písm. d) a e) Nařízení GDPR.
2

V rámci zajištění naplnění zákonných povinností a povinností plynoucích správci
z mimořádného opatření uzavřel správce Smlouvu o provádění laboratorního vyšetření
s poskytovatelem oprávněným testovat humánní vzorky na přítomnost viru SARS-Co-V-2 se
společností SPADIA LAB, a.s. (dále jen „zpracovatel“), obsahující ustanovení o dodržování
zásad při zpracování osobních údajů, které mu správce pro řádné plnění svých povinností
předává. Vhledem k administrativní a procesní náročnosti plynoucí především v povinnosti
realizace a evidence testování včetně kontaktování zákonných zástupců nezletilých dětí a
místně příslušné Krajské hygienické stanice ohledně výsledků testování, využil správce k těmto
administrativním a procesním úkonům zpracovatele.
Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti vhodným způsobem informovat
ostatní žáky (zákonné zástupce) o rizicích v prostředí školy. Například, že se ve škole vyskytuje
(vyskytovala) nakažená osoba, která přišla do kontaktu s ostatními žáky. V takovém případě
postupuje Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Informace o konkrétní osobě
Správce 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 (žáka).
Evidence testovaných žáků a poskytnutí osobních údajů žáka je naplněním stanovených
povinností mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 5. 2021, MZDR
14592/2021-10/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. Zpracování je nezbytné pro
ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby a je nezbytné
z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
V Praze dne 17. května 2021

Identifikace činnosti zpracování
dle čl. 30 Nařízení GDPR

Identifikace správce
údajů (dále „Správce“)

Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463,
příspěvková organizace
Pod Žvahovem 463, Praha 5 – Hlubočepy, 150 00
IČO: 069 194 48
ID DS: 3ymc8qt

Kontaktní údaje
Správce
Pověřenec Správce

Název činnosti
zpracování a
účel zpracování

Kategorie subjektů
údajů

Kategorie osobních
údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů
Oprávněné organizační
útvary správce
Oprávněné osoby
správce
Lhůty pro zpracování,
uložení a výmaz

242 486 778, info@zspodzvahovem.cz
Mgr. Lucie Kolářová, +420 257 000 844, poverenec@praha5.cz
Provádění testování na onemocnění COVID-19
Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího studijního prostředí ve
škole a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření
bezpečných studijních podmínek pro žáky a zaměstnance.
Předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných žáků k
zpětnému proplacení příspěvku na testy a úhradu poskytovateli služeb
pro zajištění testování žáků.
Zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ)
Žáci
Zákonní zástupci žáka
Základní identifikační údaje:
▪ Jméno a příjmení,
▪ Pohlaví,
▪ Rodné číslo/číslo pojištěnce (u cizinců),
▪ Zdravotní pojišťovna,
▪ Datum narození,
▪ Státní příslušnost,
▪ Město a PSČ,
▪ Telefonní kontakt
Zvláštní kategorie osobních údajů → údaje o zdravotním stavu
▪ datum provedení testu,
▪ počet provedených testů,
▪ výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19
Zdravotní pojišťovny (kontrola při proplácení testů)
Informační systém infekční nemoci (registr informace o výskytu
nemocných) - Místně příslušná krajská hygienická stanice
Ředitel školy
Poskytovatel služby zajišťující testování žáků a zaměstnanců
Poskytovatel služby zajišťující laboratorní vyšetření na přítomnost viru
SARS-Co V-2 žáků a zaměstnanců
Evidence obsahující osobní údaje bude po uplynutí doby, po kterou
jsou zdravotní pojišťovny oprávněny uskutečnit kontrolu Správce za
účelem prověřování jeho oprávnění k získání příspěvku z fondu
prevence na proplácení testů skartovány.

Technická a organizační
opatření

Právní základ
zpracování

Zdrojem údajů je

Seznamy testovaných žáků (případně doložených potvrzení či dokladů
o prodělání onemocnění) správce uchovává do konce daného školního
roku, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření
nařizujícího provádění testování. Po uplynutí těchto lhůt je
odstraní/skartuje (v případě doložených dokladů potvrzení vrátí
subjektu údajů, pokud je tomu tak možné učinit).
K evidenci s osobními údaji mají přístup pouze osoby, které
k testování byly pověřeny zástupcem Správce, anebo ti, jejichž povaha
popisu pracovní činnosti tomu odpovídá.
Databáze je v listinné podobě zabezpečena v uzamykatelné místnosti a
v uzamykatelné registratuře.
V digitální podobě je databáze chráněna na zabezpečeném médiu, které
je chráněno heslem, a jsou instalovány programy proti škodlivým
kódům. Je aplikován omezený přístup k údajům.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR → zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na Správce vztahuje:
▪ § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
▪ mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 5.
2021, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN.
▪ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých dalších zákonů
Subjekt údajů (zákonný zástupce žáka nebo zaměstnanec), který údaje
poskytl Správci na základě uděleného souhlasu se zpracováním.
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