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Informační povinnost správce pro testování zaměstnanců, dětí, žáků  

Při provádění samotestování  na onemocnění COVID-19 na našem pracovišti dochází ke zpracování vašich 

osobních údajů. V souladu s článkem 13 nařízení GDPR Vám poskytujeme informace o účelu zpracování 

Vašich osobních údajů. 

 

Správcem u tohoto zpracování je  

Kontaktní údaj správce:  

Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace 
IČ: 70987335 

Kontaktní adresa:  

           Bohuslavice 68, 789 72 

Telefon:    583444314 

Email:     bohuslavicezs@seznam.cz 

Webová stránka:     www.zs.bohuslavice.cz 

 

Identifikace pověřence pro ochranu osobních údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Bc. Radek Kubíček, MBA 

Telefon: 585155100 

Email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz 

 

Při samotestování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů 

zaměstnanců: 

• Datum provedení testu 

• V případě pozitivity u dětí a žáků kontakt na zákonného zástupce pro účely KHS.  

• Jméno 

• Příjmení 

• Výsledek testu – negativní/pozitivní 

 

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: 

• vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k 

předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance. Realizací těchto 

doporučení škola ve vztahu k onemocnění covid-19 zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost 

a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp. povinnosti v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů u zaměstnanců  je v tomto případě plnění právní povinnosti, 

která pro Správce plyne z §101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dle podle § 69 odst. 1 

písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně 

obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 
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toto mimořádné opatření:  a na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4. 

2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN  

 

 

Právním základem pro zpracování dětí, žáků je vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních 

podmínek pro zaměstnance; Realizací těchto doporučení škola ve vztahu k onemocnění covid-19 zároveň 

naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle 

§ 29 školského zákona dle podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 

písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  a na základě mimořádného 

opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 

 

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás v této souvislosti vedeme, jsou nesprávné nebo 

neúplné, máte možnost požádat o přístup k těmto informacím, opravit je nebo požádat o jejich smazání.  

 

V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem jsme zpracovali Vaše osobní údaje, obraťte se na správce 

osobních údajů tedy písemně na kontaktní adresu Organizace. Vaší stížností se budeme zabývat a 

spolupracovat, za účelem vyřešení Vaší záležitosti. 

 

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete 

kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost. 

 

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:  

Úřad pro ochranu osobních údajů   

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  

tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz 

 

Osobní údaje vztahující se k samotestování / testování zaměstnanců a žáků  na onemocnění COVID-19 budou 

Správcem uchovávány nejdéle po dobu 3 let dle doporučení ÚOOU. Příjemcem osobních údajů tedy 

mohou být pouze kontrolní a dozorové orgány, KHS.  

 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.  

 

Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti dle Zákoníku práce vhodným způsobem 

informovat ostatní zaměstnance o rizicích na pracovišti. Například o tom, že se na pracovišti vyskytuje 

(vyskytovala) nakažená osoba, která přišla do kontaktu s ostatními zaměstnanci. V takovém případě 

postupuje Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Informace o konkrétní osobě zaměstnavatel 

zásadně nesděluje. Je-li nezbytně nutné sdělit konkrétní informace, činí tak Správce pouze v rozsahu 

nezbytném k ochraně zdraví a formou, aby žádným způsobem nedošlo k nepřiměřenému zásahu do 

soukromí, důstojnosti a integrity osoby.  
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Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem dle mimořádného opatření ministerstva 

zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, a to s výjimkou osob, které prodělaly 

laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od 

prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.  

 

V [místo], dne 12. dubna 2021 
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