
 
 

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, Praha 5 - Hlubočepy, příspěvková organizace (dále jen „Správce“).  

 

Kontaktními údaji správce jsou: 

 
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. 

 

 

 

A) Při preventivním plošném testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování 

následujících osobní údajů žáků: 

 jméno, příjmení a třída, 

 datum provedení testu, 

 výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19. 

 

B) V případě žáků s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu dochází dále 

ke zpracování následujících osobních údajů žáků:  

 jméno, příjmení, 

 kontaktní telefonní číslo a kontaktní e-mailová adresa (zákonného zástupce) 

 rodné číslo,  

 datum narození, 

 kód zdravotní pojišťovny  

 obec bydliště a PSČ,  

 státní občanství.  

 

Telefon, e-mail  242 486 778, info@zspodzvahovem.cz 

Korespondenční adresa Pod Žvahovem 463/21b, 152 00 Praha 5 

www https://www.zspodzvahovem.cz/ 

Telefon, e-mail +420 257 000 844, poverenec@praha5.cz 

Jméno a příjmení 

pověřence 
Mgr. Petr Moucha 

tel:+420242486778
mailto:info@zspodzvahovem.cz


 
 

C) U žáků, kteří byli krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologický 

významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického pracovníka, který byl PCR 

pozitivní, dochází dále ke zpracování následujících osobních údajů žáků:  

 jméno, příjmení, 

 kontaktní telefonní číslo a kontaktní e-mailová adresa (zákonného zástupce), 

 rodné číslo,  

 datum narození 

 kód zdravotní pojišťovny  

 obec bydliště a PSČ,  

 státní občanství.  

 datum kontaktu s PCR pozitivním. 

 

 

Výše uvedené osobní údaje jsou (či mohou být) 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), 

 

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na 

základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo vydáno mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví. Právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy plnění 

právní povinnosti, 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 23. 12. 

2021, č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN (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. Ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie 

Správcem, jímž jsou i údaje o zdravotním stavu, dochází na základě článku 9 odst. 2 písm. i) 

nařízení GDPR  (EU) 2016/679, dle kterého lze zpracovávat údaje o zdravotním stavu osob, 

jestliže je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví a ochrany před 

vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami.  

 

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. 

 

http://www.uoou.cz/


 
 

Seznamy testovaných žáků (případně doložených potvrzení či dokladů o prodělání 

onemocnění) správce uchovává do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření 

nařizujícího provádění testování. Po uplynutí těchto lhůt budou odstraněny/skartovány. 

 

Příjemcem osobních údajů tedy může být příslušná krajská hygienická stanice.   

 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 

 

 

V Praze dne 3. 1. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Identifikace činnosti zpracování  
dle čl. 30 Nařízení GDPR 
 

 

Identifikace správce 

údajů (dále „Správce“) 

Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, Praha 5 - 

Hlubočepy, příspěvková organizace  

 

Pod Žvahovem 463/21b, 152 00 Praha 5 

 

IČO: 06919448 

ID DS: 3ymc8qt 

Kontaktní údaje 

Správce 
242 486 778, info@zspodzvahovem.cz 

Pověřenec Správce Mgr. Petr Moucha, +420 257 000 844, poverenec@praha5.cz 

Název činnosti 

zpracování a  

účel zpracování 

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. 

 

Kategorie subjektů 

údajů 

Žáci 

Zákonní zástupci žáka 

Kategorie osobních 

údajů 

D) Při preventivním plošném testování na onemocnění COVID-19 

dochází ke zpracování následujících osobní údajů žáků: 

 jméno, příjmení a třída, 

 datum provedení testu, 

 výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19. 

 

E) V případě žáků s pozitivním výsledkem preventivního 

antigenního testu dochází dále ke zpracování následujících 

osobních údajů žáků:  

 jméno, příjmení, 

 kontaktní telefonní číslo a kontaktní e-mailová adresa 

(zákonného zástupce) 

 rodné číslo,  

 datum narození, 

 kód zdravotní pojišťovny  

 obec bydliště a PSČ,  

 státní občanství.  

 

F) U žáků, kteří byli krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni 

jako epidemiologický významný kontakt dítěte nebo žáka nebo 

pedagogického pracovníka, který byl PCR pozitivní, dochází 

dále ke zpracování následujících osobních údajů žáků:  

 jméno, příjmení, 

 kontaktní telefonní číslo a kontaktní e-mailová adresa 

(zákonného zástupce), 

 rodné číslo,  

 datum narození 

 kód zdravotní pojišťovny  

 obec bydliště a PSČ,  

 státní občanství.  

tel:+420242486778
mailto:info@zspodzvahovem.cz


 
 

 datum kontaktu s PCR pozitivním. 

  

Kategorie příjemců 

osobních údajů 
Místně příslušná krajská hygienická stanice  

Oprávněné organizační 

útvary správce 
- 

Oprávněné osoby 

správce 

Ředitel školy 

Pověření zaměstnanci školy 

Lhůty pro zpracování, 

uložení a výmaz 

Seznamy testovaných žáků (případně doložených potvrzení či dokladů 

o prodělání onemocnění) správce uchovává do 30 dnů po skončení 

platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. 
Po uplynutí těchto lhůt budou odstraněny/skartovány. 

Technická a organizační 

opatření 

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. 

Právní základ 

zpracování 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR  zpracování je nezbytné pro splnění 

právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, čl. 9 odst. 2 písm. i) 

nařízení GDPR, dle kterého lze zpracovávat údaje o zdravotním stavu 

osob, jestliže je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti 

veřejného zdraví a ochrany před vážnými přeshraničními zdravotními 

hrozbami: 

 § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 12. 

2021, č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN . 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých dalších zákonů 

Zdrojem údajů je Subjekt údajů (zákonný zástupce žáka) 

 

Dokument vydal Mgr. Jan Horkel, ředitel školy 

Datum 3. 1.  2022 

 


