Informace o zpracování osobních údajů podle čl. 13 nařízení GDPR (NAŘÍZENÍ 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)
Škola: Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okr. Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Františka Kupky 350, 518 01 Dobruška
ředitelka: Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA
IČO: 750 186 16 , datová schránka 9g2mk5g, jako správce osobních údajů.
Pověřenec GDPR: Mgr. Kristýna Cejnarová, tel: 722 913 014

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování
Povinné testování na Covid-19 zaměstnanců/žáků je prováděno na základě povinnosti uložené zaměstnavatelům
Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 (MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN). Vedení
evidence provedených testů u zaměstnanců podle čl. II. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3.
2021 (MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN). Testování žáků na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze
dne 6. dubna 2021 (MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN). K takovému nařízení je Ministerstvo zdravotnictví zmocněno na
základě § 2 odst. 2 písm. m) zák. č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o
změně některých souvisejících zákonů (pandemický zákon) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví. Dále podle § 106 odst. 4 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je zaměstnanec povinen
podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy. Ing.
Eva Zaměstnanec je povinen se testování na Covid-19 podrobit. Nesplnění této povinnosti zaměstnancem může mít za
následek pokutu až do výše 50 000 Kč.

Kategorie osobních údajů
Při testování je nutné evidovat některé osobní údaje a dochází k jejich zpracování. V případě testování zdravotnickým
zařízením jde o jméno, příjmení jako zvláštní kategorii osobních údajů i o výsledek testu na Covid-19, datum provedení
testu
V případě testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou (samotestování
zaměstnanců/žáků) jde o jméno, příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu a jako zvláštní kategorii osobních údajů i
o
výsledek
testu
na
Covid-19,
datum
provedení
testu.
V obou výše uvedených případech se dále eviduje, zda zaměstnanec/žák prodělal v posledních 90 dnech Covid-19, nebo
zda již byl na Covid-19 plně očkován schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku.

Příjemci osobních údajů
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti, která se na školu jako správce vztahuje podle
článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR a dále za účelem předkládání výkazů zdravotním pojišťovnám k úhradě testů nebo
pro orgány ochrany veřejného zdraví. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Doba uchování osobních údajů
S ohledem na povinnost zaměstnavatele danou pandemickým zákonem po dobu promlčení přestupků a dále po dobu
nutnou k umožnění kontroly zdravotní pojišťovnou a dále k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v
důsledku testování vzniknout. V případě žáků do konce platnosti výše uvedených Mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví.

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), na opravu nepřesných osobních údajů a právo na
doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR), dále v omezeném rozsahu má právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li
již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR), na omezení zpracování
osobních údajů (čl. 18 GDPR).

Právo obrátit se na dozorový orgán
Subjekty údajů mají právo podat stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR), tj. Úřadu na ochranu osobních údajů
www.uoou.cz

