
Zpracování osobních údajů žáků při testování na přítomnost nákazy COVID-19 

Základní škola a Mateřská škola Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, jako správce 
osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů žáků při testování na přítomnost nákazy COVID-19 uvádí následující informace v rámci 
plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.  

  

Správce osobních údajů: 

Základní škola a Mateřská škola Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Sentice 71, 
Tišnov, zastoupená ředitelkou školy 

IČ: 71003380 

  

Kontaktní údaje správce (ředitelka školy) 
Mgr. Helena Veverková 
e-mail: zs.sentice@email.cz  

  

Kontaktní údaje pověřence 
Ing. Petr Šústal, MPA 
telefon: 704 426 282 
e-mail: petr.sustal@seznam.cz 

  

Účel zpracování 

Základní škola a Mateřská škola Sentice při plnění uložené povinnosti zajišťovat testování žáků na 
přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje žáků ke splnění právní povinnosti, která se na 
ně vztahuje dle Nařízení a dalších právních předpisů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného 
zdraví (zejména předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19) je při testování žáků zpracovávána 
také zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o jejich zdravotním stavu. Osobní údaje žáků jsou 
zpracovávány pouze za účelem testování. 

 

Právní základ zpracování 

Zpracování osobních údajů žáků vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti 
uložené mateřské škole 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. 
Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 
6. 4. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování žáků na přítomnost onemocnění COVID-19. 
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. 
 
Rozsah evidovaných údajů je závislý na zákonných povinnostech správce a oprávněných požadavcích 
příslušných orgánů (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona). 

Základní škola a Mateřská škola Sentice zpracovává a eviduje tyto osobní údaje: 

- základní identifikační údaje žáka (jméno, příjmení, třída, příp. datum narození),  
- datum a čas provedení testu, 

mailto:petr.sustal@seznam.cz


- výsledek testu na nákazu COVID-19, 
- dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného žáka (identifikační údaje žáka, 

důvod výjimky z testování - testování provedeného poskytovatelem zdravotních služeb podle 
aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů (ne 
starší 48 hodin), prodělané očkování, prodělaná nemoc COVID-19 ne starší 90 dní). 

 

Zpracovatelé osobních údajů 

Osobní údaje žáků jsou zpracovány pouze správcem osobních údajů. 

 

Předání osobních údajů do zahraničí 

Základní škola a Mateřská škola Sentice nemá v úmyslu předat osobní údaje žáků do zahraničí. 

 

Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které 
jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba 
pouze na základě prokázaného zákonného důvodu. Jedná se zejména o orgány ochrany veřejného 
zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření. 

 

Doba uložení osobních údajů 

Údaje jsou zpracovávány a uchovávány nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění 
povinného testování žáků. 

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. 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 (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na 
základě zákona). 

 

Zajištění ochrany osobních údajů 

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Základní škola a Mateřská 
škola Sentice disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna 
ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou 
nebo zničením, před jiným možným zneužitím. Jsou určeny osoby zpracovávající osobní údaje, osoby 
zpracovávající osobní údaje jsou poučeny o práci s daty a s osobními údaji. 

 

Práva subjektu údajů 

o má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje 
dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup 
k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení; 

o má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno 
v čl. 16 Nařízení 



o má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; 
upraveno v čl. 17 Nařízení 

o má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; 
upraveno v čl. 18 Nařízení 

o právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 
Nařízení 

o má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že 
zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení; 

o má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného 
subjektu týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení. 

 
 
 
 


