INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souvislosti s testováním žáků na přítomnost antigenu viru způsobujícího
nemoc covid-19 nebo s vedením jiné evidence v souvislosti s nařízenými
protiepidemiologickými opatřeními ve školství

S ohledem na opatření proti šíření epidemie nemoci covid-19 zpracovává Střední průmyslová
škola Zlín, jako Správce osobních údajů, osobní údaje žáků evidované v souvislosti s plněním
povinností, které jí jsou uloženy Mimořádným opatřením MZČR ze dne 20. srpna 2021, č.j.:
MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ve znění pozdějších změn a doplňků.
Zákonnost zpracování
Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje. Údaj o
případné pozitivitě testu nebo o prodělaném onemocnění covid-19 žáka je zpracováván na
základě čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR, kterým je nezbytnost zpracování z důvodu veřejného
zájmu v oblasti v oblasti veřejného zdraví.
Rozsah zpracování osobních údajů
Pro výše uvedený účel zpracování budou zpracovávány následující osobní údaje a případně
zvláštní kategorie osobních údajů:
•
•
•

Jméno
Příjmení
Třída

a dále variantně:
•
•
•

Datum a výsledek testu (v případě pozitivního výsledku se jedná o zpracování
zvláštní kategorie osobních údajů)
Údaj o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19 (zvláštní
kategorie osobních údajů)
Údaj o ukončeném očkování proti onemocnění covid-19

Informace k testovací povinnosti
Dle cit. Mimořádného opatření MZČR je osobní přítomnost žáku na vzdělávání nebo při
poskytování školských služeb umožněna pouze tehdy, pokud: 1.) podstoupil preventivní
testování ve škole dle čl. III citovaného opatření., nebo 2.) pokud doloží certifikát o očkování
proti onemocnění covid-19, pokud prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (po
dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo absolvoval nejdéle před 7 dny
RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem či nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test
s negativním výsledkem; nebo 3.) bude po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských
služeb používat ochranný prostředek dýchacích cest dle čl. I. body 1c), 3) opatření.
Předávání osobních údajů:
Na základě čl. VII opatření škola zasílá krajské hygienické stanici jmenný seznam žáků, kteří:
1.) byli pozitivně testováni, 2.) byli v rozhodném období dle čl. V. opatření v kontaktu s jiným
žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který byl pozitivně testován.

Do systému COVID forms App spravovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky
budou vkládána školou pouze agregovaná statistická data.
Lhůta pro uchování dat
Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu trvání platnosti citovaného mimořádného
opatření, a dále po dobu max. 3 let, za účelem umožnění kontroly, zda škola splnila povinnosti
uložené jí zvláštními právními předpisy.
Práva subjektu údajů
Informace o všech právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a o způsobech jejich
uplatnění, naleznete na internetových stránkách školy v sekci O škole, na záložce GDPR
(www.spszl.cz).

