Zásady zpracování osobních údajův souvisIosti s testováním dětí na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-GoV-2
ve smyslu é. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady é. 20161679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o voIném pohybu těchto údaiůa o zrušenísměrnice
95/46/ES (obecné nařízenío ochraně osobních údajů,dále jen ,,GDPR") ve spojení s § 8 zákona Č.
11012019 Sb., o zpracování osobních údajů
povinnost provádět testování dětíje založena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne
6.4.2021: ěj. MZDR 145g2l2o21-3/MlN/KAN (dále jen "tvtimóraone opatření MZDR').1 Škola má povinnost
zajistit pro dítě možnost testování na COV|D-19 přímo ve škole nebo přijmout potvrzení o negativním
výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru COV|D-19 nebo RT-PCR testu na přítomnost

COV|D-19, pokud dítě podstoupilo testování jiným způsobem.
lnformace o zpracování osobních údajů,které jsou nížeuvedeny, popisují základni východiska pro
zpracování osobních údajůdětí, kteným 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 přitestovánítěchto dětí na stanovení přítomnostiantigenu viru COV|D-19.

ochranu osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce a

Mateřská škola Brno, Černopolní3a, příspěvková organizace
Černopolní788l3a, Zábrdovice, 6'13 00 Brno

lČ:64328481

lD DS: 9dwknva
E-mail: ms.cernopolni3a@centrum.cz tel.: 545 576 627

(dále jen ,,Správce")

Funkci pověřence vykonává spoleěnost PMA data protection s.r.o., lČ: 07084498, se sídlem Březinova
746t29, 616 oo Brno. Kontaktní osobou v rámci této spoleěnosti, na kterou se můžeteobrátit se svými
dotazy,je Mgr. tvana Šilhánková, poverenec@pmadvisory,cz , +420 770 606 082.
které jsou osobní

,

základ pro zpracovaní

Účelem zpracování osobních údajůSprávcem je provádění preventivního screeningového vyšetření na
přítomnost viru SARS-CoY-2, jehož cílem je odhalit infikované osoby, které nejeví zřejmé příznaky infekce,
aěkoli mohou být zdrojem nákazy pro ostatní osoby. Správce tedy prostřednictvím testování dětí zajišťuje

jejich bezpečnost a ochranu jejich zdraví, ale také ochranu veřejného zdraví.

Právním základem zpracování osobních údajůje dle ól. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro
plnění právní povinnosti, a to na základě Mimořádného opatření MZDR, oporu má však také v zákoně Č.
258l2ooo Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně něktených souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v zákoně ě, 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování zvláštní kategorie osobních údaiúje založeno na ěl. 9 odst.
nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblastiveřejného zdravi.

2 písm. i) GDPR, jelikož je

údajůa zdroje
Správce zpracovává v souvislosti s povinným testováním následující kategorie osobních údaiůžákÚ:

o
o
o

identifikaění údaje (jméno, příjmení);

osobní údaje zvláštníkategorie (výsledek provedeného testu na onemocnění covlD-19 včetně
data, příp. také času provedení testu, důvod výjimky z testování, např. potvzení o prodělání
onemocnění COVlD-19);
dalšíúdaje (zejména kontakt dítěte sjiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, ktený měl
pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu a má přiznaky
onemocnění COV|D-19).

1Dostupnéz:https://koronavirus.mzcr.czlwp-contenUuploads/2021l04/Mimo%C5%99%C3%Aldn%C3%A9ooat%C5%99en%C3o/oAD-testov%C3%Aln%C3%AD-o/oC5o/oBE%C3%Alk%C5%AF-ve-%C5o/oAlkolo/oC3%Alch.9dÍ

nebo

rie

osobních

u

Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelemposkytnutíseznamu dětí,
které byly ve škole v kontaktu s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, ktený měl pozitivnívýsledek
RT-PCR testu nebo pozitivnívýsledek POC antigenního testu amápříznaky onemocnění COV|D-19 (čl. Vll
Mimořádného opatření MZDR), Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví také za
účelempřípadné kontroly plnění uloženéhoopatření.

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa lT, právní
poradenství). Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyplývající
z čl, 28 GDPR. Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování.
Osobní údaje nejsou předávány do třetízemě nebo mezinárodní organizaci.
Způsob, jak budou osobní

a doba, po kterou budou

osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou zpracovány manuálně i automatizovaně, v listinném nebo v elektronickém formátu.
Primárně zpracováníosobních údajůprovádíSprávce prostřednictvím určených zaměstnanců,
Doba uloženíosobních údajůse řídízejména platností Mimořádného opatření MZDR a nutností uložení
údajůpro možnost zpětné kontroly plnění povinností vyplývajících z Mimořádného opatření MZDR.
Maximální doba uschování osobních údajůa evidence provedených testů bude 3 roky od doby jejich

pořízení,

Správce, resp, zaměstnanci Správce, budou osobní údaje zpracovávat v listinném nebo v elektronickém
formátu. Správce přijal dostatečná technická a organizačníopatřeník zajištění ochrany osobních údajůpřed
náhodným nebo protiprávním zničením,ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinými formami
nezákonného zpracování.
Práva
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajůmá žák, resp, zákonný zástupce právo:

o
r
.
o
o

rl? přístup k osobním údajům;
o? opravu avýmaz osobních údajů;

naomezenízpracování;

D? přenositelnost údajů;

vznést protizpracování námitku.

Dále má právo podat stížnostu dozorového úřadu, ktelým 1e ÚraO pro ochranu osobních údajůse sídlem
Pplk. Sochora27,170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Kontaktním místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Skutečnost, zda je poskytování osobních údajůzákonným či smluvním požadavkem a pouěení
ohledně možných důsledkůneposkvtnutí těchto
Poskytnutí osobních údajůje dle výše uvedených informací zákonným požadavkem a souvisí s plněním
povinností Správce dle právních předpisů, zejména pak Mimořádného opatření MZDR. Dle čl. l
Mimořádného opatření MZDR je povolena osobní přítomnost dítěte ve škole pouze tehdy, pokud nemá
příznaky onemocnění COV|D-19, a pokud podstoupilo ve írekvenci stanovené podle čl. lll Mimořádného
opatření MZDR vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost

antigenu viru COV|D-19 s negativním výsledkem (s výjimkamidle čl. ll Mimořádného opatření MZDR).

