INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘI TESTOVÁNÍ NA COVID-19
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen
„nařízení GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA tímto informuje žáky VÍTKOVICKÉ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, jejich zákonné zástupce a dále zaměstnance VÍTKOVICKÉ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, o podmínkách, okolnostech, způsobu a rozsahu zpracování
osobních údajů žáků a zaměstnanců VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY (dále jen
jednotlivě „subjekt“), ke kterému bude docházet v souvislosti s prováděním testování na
onemocnění COVID-19 ve VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE.
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je:
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
se sídlem Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zapsaná v rejstříku školských právnických osob
vedeném MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Malá Strana
ve složce 2008, pořadové číslo 003
IČ: 26836025
DIČ: CZ26836025
Datová schránka: thxi94i
(dále jen „VSPŠ“)
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem dohledu na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů je pověřencem pro
ochranu osobních údajů VSPŠ:
Mgr. Bc. Denisa Malinová, DiS.
email: gdpr.vsps@vitkovice.cz
Na pověřence pro ochranu osobních údajů je možno se obracet s dotazy, týkajícími se
zpracování a ochrany osobních údajů ve VSPŠ. Pověřenec je kontaktní osobou pro vyřizování
požadavků a žádostí v oblasti ochrany osobních údajů ve VSPŠ. Všechny požadavky budou vždy
řádně posouzeny a vypořádány v souladu s nařízením GDPR.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s testováním na onemocnění COVID-19 ve VSPŠ bude docházet ke zpracování
osobních údajů především pro tyto účely:
▪
▪
▪
▪

předcházení dalšímu šíření onemocnění COVID-19
vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího školního a pracovního prostředí
přijímání opatření k předcházení rizikům
vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance

▪ ochrana zdraví a bezpečnost při vzdělávání
▪ zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při
činnostech s ním souvisejících
▪ ochrana veřejného zdraví
▪ předání nezbytných identifikačních údajů orgánům ochrany veřejného zdraví, za účelem
provedení epidemiologického šetření (tzv. trasování osob a nařízení povinné karantény)
▪ prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených VSPŠ právními předpisy (např.
prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že VSPŠ řádně provádí testování nebo
prokázání výjimek vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty z povinného testování).
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění právní povinnosti, která se podle článku 6 odst.
1 písm. c) nařízení GDPR na VSPŠ vztahuje, a to na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterými se nařizuje školám a školským
zařízením zajistit testování žáků a zaměstnanců na COVID-19.
Zpracování osobních údajů je současně prováděno na základě článku 9 odst. 2 písm. i) nařízení
GDPR, kdy je zpracování těchto údajů nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného
zdraví.
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
VSPŠ v souvislosti s plněním své právní povinnosti při testování bude zpracovávat osobní údaje
pouze v nezbytně nutném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Správce nebude provádět
automatizované rozhodování, včetně profilování. Mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ČR bylo zavedeno preventivní testování, které bude probíhat tzv. samoodběrem, u
něhož není nutná asistence zdravotnického personálu. Rozsah evidovaných osobních údajů je
závislý na zákonných povinnostech VSPŠ a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (orgánů
ochrany veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona). VSPŠ v souvislosti s testováním
žáků a zaměstnanců vede předepsané evidence a zpracovává zejména tyto nezbytné osobní
údaje:
▪
▪
▪
▪
▪

identifikační údaje osoby (jméno, příjmení, osobní číslo)
třída
datum provedení testu
výsledek testu
důvody neprovedení testu/výjimky z testování.

Při provádění testování dochází z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví ke
zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu podle článku 9
odst. 2 písm. i) nařízení GDPR (výsledek testu na onemocnění COVID-19 a datum jeho
provedení).

VSPŠ má povinnost předávat agregované výsledky do aplikace Covid forms App. Hlášení
obsahuje minimálně identifikaci školy, kontaktní osobu, den, ke kterému testování proběhlo, typ
testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s
negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Z důvodu dodržení zákonného požadavku minimalizace nakládání s osobními údaji se informace
o výsledku testu mimo VSPŠ nepředává. Příjemcem osobních údajů v souvislosti s testováním
však mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého
opatření. VSPŠ nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.
DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VSPŠ uchová osobní údaje po dobu nutnou k prokázání plnění uložených povinností vůči
orgánům ochrany veřejného zdraví či jiným orgánům na základě zákona. Doba uložení
evidovaných údajů je závislá na zákonných povinnostech VSPŠ a oprávněných požadavcích
příslušných orgánů. Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla
v rámci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky stanovena. VSPŠ
uchová seznamy testovaných, resp. záznamy o výjimkách z testování, do 30 dnů po skončení
platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování, poté je odstraní/skartuje.
OCHRANA ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VSPŠ dbá o to, aby osobní údaje žáka byly zpracovávány a uchovány s co maximální možnou
ochranou. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě
pověřenými zaměstnanci VSPŠ. Osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny a přístup k nim má
pouze osoba pověřená plněním úkolů souvisejících s dodržováním mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky. Osobní údaje jsou zabezpečeny před možnou ztrátou
nebo zpřístupněním neoprávněným osobám a za tímto účelem VSPŠ přijala náležitá
bezpečnostní opatření (např. zajištění fyzické ochrany objektů a prostor, mlčenlivost
zaměstnanců, vytvoření IT prostředí s omezeným přístupem a zabezpečení heslem, nastavení
softwarové ochrany a další opatření). VSPŠ nebude provádět automatizované rozhodování,
včetně profilování.
PRÁVA SUBJEKTU PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekt může vůči VSPŠ uplatnit následující práva:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

právo na přístup k osobním údajům (článek 15 nařízení GDPR)
právo na opravu (článek 16 nařízení GDPR)
právo na výmaz (právo být zapomenut) (článek 17 nařízení GDPR)
právo na omezení zpracování (článek 18 nařízení GDPR)
právo na přenositelnost osobních údajů
právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je: Úřad
pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, v případě, že
se subjekt domnívá, že došlo k porušení nařízení GDPR.

