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Oznámení o zpracování osobních údajů v souvislosti s povinným testováním
dětí na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

Mateřská škola Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Pražská 297, Pražská 297,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01, IČO: 43753604 je správcem osobních
údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi
důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a
zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně
potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1 tohoto oznámení. S tím, jak
zpracováváme Vaše osobní údaje se můžete také blíže seznámit na webových stránkách školy
https://msprazska.cz/gdpr .
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo
na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy:
poverenec.skola@brandysko.cz
1. Proč údaje potřebujeme

Povinnost provádět testování dětí je založena mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (dále jen „Mimořádné
opatření MZDR“). Škola má povinnost zajistit pro dítě možnost testování na COVID-19 přímo
ve škole nebo přijmout potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru COVID-19 nebo RT-PCR testu na přítomnost COVID-19, pokud dítě podstoupilo
testování jiným způsobem.
Oznamujeme Vám, že v souvislosti s prováděním povinného testování dětí na stanovení
přítomnosti viru dochází ke zpracování osobních údajů dětí, kterým není mimořádným
opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání, a které mají
být ve škole osobně přítomné, jejich zákonných zástupců nebo třetích osob školou. V souladu
s čl. 12 - 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme, že na
základě plnění úkolů, které nám byly uloženy právními předpisy, shromažďujeme a dále
zpracováváme osobní údaje Vaše i Vašich dětí údaje za účelem:
•

•

zajištění povinného preventivního screeningového testování na přítomnost viru
SARS-CoV-2, jehož cílem je zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb,
ale také ochrany veřejného zdraví
předcházení dalšímu šíření onemocnění COVID–19 a v této souvislosti prokázání
plnění a umožnění kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou
nám ukládají zákonné předpisy, zejména:
•

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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• zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID19 a o změně některých souvisejících zákonů
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 14592/20213/MIN/KAN ze dne 6.4.2021
• metodická doporučení MŠMT navazující na přijatá Mimořádná opatření
Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé údaje) je založeno na čl. 9 odst. 2
písm. i) GDPR, jelikož je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
Poskytnutí osobních údajů je dle výše uvedených informací zákonným požadavkem
a souvisí s plněním povinností Správce dle právních předpisů, zejména pak Mimořádného
opatření MZDR. Dle čl. I Mimořádného opatření MZDR je povolena osobní přítomnost dítěte
ve škole pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a pokud podstoupilo
ve frekvenci stanovené podle čl. III Mimořádného opatření MZDR vyšetření prostřednictvím
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru COVID-19
s negativním výsledkem (s výjimkami dle čl. II Mimořádného opatření MZDR).
2. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedené účely zpracování v souvislosti s povinným testováním dětí od Vás potřebujeme
a zpracováváme následující osobní údaje:

•
•
•

identifikační údaje – (zejm. jméno, příjmení, kontaktní údaje na zákonného zástupce
dítěte -telefonní číslo, e-mailová adresa)
osobní údaje zvláštní kategorie – zejm. (výsledek provedeného testu na onemocnění
COVID-19 včetně data, příp. také času provedení testu, důvod výjimky z testování, např.
potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19)
další údaje (zejména kontakt dítěte s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem,
který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu
a má příznaky onemocnění COVID-19).

3. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny v souladu s platnou legislativou. Zpracování
osobních údajů probíhá manuálně (v listinné podobě) i automatizovaně (v elektronickém
formátu). Za účelem ochrany dat máme nastaveny bezpečnostní mechanizmy zahrnující
technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje jsou primárně zpracovávány pouze určenými zaměstnanci správce, kteří
jsou vázáni mlčenlivostí. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny
osobní údaje se zpracovávají pouze v České republice. Vaše tzv. citlivé údaje týkající se
zdravotního stavu jsou zpracovávány výhradně za účelem zajištění povinného testování,
umožnění výjimky z předmětných mimořádných opatření MZDR.
Vaše osobní údaje předáváme nebo k nim mohou získat přístup pouze příjemci, u nichž to
výslovně požaduje či umožňuje zákon.
Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem poskytnutí
seznamu dětí, které byly ve škole v kontaktu s jiným dítětem nebo pedagogickým
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pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek POC
antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19 (čl. VII Mimořádného opatření MZDR).
Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví také za účelem případné
kontroly plnění uloženého opatření.
Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování.
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
4. Jak dlouho údaje držíme

Doba uložení osobních údajů se řídí zejména platností Mimořádného opatření MZDR
a nutností uložení údajů pro možnost zpětné kontroly plnění povinností vyplývajících
z Mimořádného opatření MZDR. Maximální doba uschování osobních údajů a evidence
provedených testů bude 3 roky od doby jejich pořízení
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky jsme povinni uchovávat
dokumenty obsahující osobní údaje po dobu stanovenou pro jednotlivá zpracování údajů
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Po uplynutí lhůty jsou dokumenty skartovány.
5. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (GDPR) právo:
• na přístup k osobním údajům;
• na opravu a výmaz osobních údajů;
• na omezení zpracování;
• na přenositelnost údajů;
• vznést proti zpracování námitku.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo
že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost
požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav,
tj. požádat o opravu či omezení zpracování osobních údajů.
Pro uplatnění žádosti nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence
pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec.skola@brandysko.cz nebo se
můžete obrátit přímo na nás, jako správce osobních údajů na adrese Mateřská škola Brandýs
n.L.– Stará Boleslav, Pražská 297, Pražská 297, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na jeho vyřešení.
V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů
máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech může
správce odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno přiměřeně a v souladu
se zákonem, můžete se také obrátit přímo na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
Verze 1.0 ze dne 12.04.2021
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