
Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí,
resp. žákú na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, a zaměstnanců na

pracovišti

ve smyslu él. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady ě. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46lES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), (dále jen ,,GDPR") ve spojení s § 8 zákona
é.110l2g'l9 Sb., o zpracování osobních údajů.

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1460U2a21-20/MIN/KAN ze dne
27. 10. 2021 ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ě.j. MZDR 1460012021-
21IM|N/KAN ze dne 1. 'l1. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR
14600I2O21-22/MIN/KAN ze dne 'l2.11.2021 se na školu vztahuje povinnost umožnit dětem, resp, žákům, a
zaměstnancům (pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům)osobnípřítomnost na vzdělávání nebo
při poskytování školských služeb, resp. na pracovišti pouze tehdy, podstoupí-li ve stanovených termínech
otestování formou neinvazivního preventivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2, nebo doloží potvrzení o očkování proti onemocnění COV|D-19 nebo potvrzení o prodělání
tohoto onemocnění nebo doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
V opačném případě je osobní přítomnost umožněna pouze s použitím ochranného prostředku dýchacích cest
(čl. l, ll, X, Xll, XlV Mimořádného opatření MZDR)

Štola zajišt'uje testování dětí, resp. žáků, formou antigenních testů.

Zpracování osobních údajů, ke kterému v této souvislosti dochází, provádí z pozice správce Základníškola
Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52, Bělohorská 417152, Břevnov, 169 00 Praha 6, lD DS: zt4g5g3, e-
mailová adresa: info@zsmarjanka.cz, te|.220 517 391 (dále jen ,,Správce").

Další informace o zpracováníosobních údajů poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci
vykonává pro správce společnostPMAdvisory s.r.o., lČ: 02322021, se sídlem Březinova 746129,616 00
Brno, prostřednictvím Mgr. lvany Silhánkové, poverenec@pmadvisorv,cz, +420 770 606 082, na kterou je
možné se obrátit s dotazy.

zpracování, pro kteréjsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování osobních údajů

Úěelem zpracování je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, resp. žáků, azaměstnanců s ohledem na
rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají osobní přítomnosti ve škole, resp. na pracovišti.
Toto opatření má předcházet dalšímu šíření onemocnění COV|D-19,

Právním základem je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, které
má oporu zejména v zákoně č. 25812000 Sb,, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č,56112004 Sb,, o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v Mimořádném opatření
Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600l2021-20/MlN/KAN ze dne 27.10.2021 ve znění mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 1460012021-21/MIN/KAN ze dne 1.11.2021 a mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictvíč.j. MZDR 1460al2021-22lMlN/KAN ze dne 12. 11.2021.

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie
osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst, 2 písm. i) GDPR.

ldentifikační údaje dítěte, resp. žáka fiméno a příjmení, adresa bydliště, národnost), datum a místo narození,
rodné číslo, resp. číslo pojištěnce, datum (případně i čas) provedenítestu. Osobní údaje zvláštní kategorie
dítěte, resp. žáka (výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-I9, údaje o prodělání onemocnění
COV|D-19 nebo o provedeném očkování), Kontaktní údaje na zákonné zástupce (telefonníčíslo, e-mailová
adresa).

ldentifikační údaje zaměstnance (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště). Osobní údaje zvláštní
kategorie zaměstnance (výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, údaje o prodělání
onemocnění COV|D-19 nebo o provedeném očkování).

ua



osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem poskytnutí seznamu dětÍ,

resp. žáků, nebo zaméstnanců (pedagogických pracovníků), kteří byli ve škole v kontaktu s jiným 
_dítětem,

resp. žákem, nebo zaměstnancem 1peOagogickým pracovníkem), ktený měl pozitivní výsledek RT-PCR teStu

a má priznaky onemocnění CoVlD_i9 (čl. V Mimořádného opatření MZDR). Osobní údaje mohou být předánY

organům ochiany veřejného zdraví také za účelem případné kontroly plnění uloženého opatřenÍ.

osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa lT, Právní
poradenstvíi. eoruo je smluvni paňner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyPlývající

z ó1.28 GDPR.

Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani ProfilovánÍ. Osobní Údaje

nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

,způsobjejichochranyadoba,pokteroubudouosobní

osobní údaje budou zpracovávány v listinném nebo v elektronickém formátu prostřednictvím urČených

zaměstnanců Správce.

Správce osobních údajů přijalvhodná technická a organizačníopatřenÍ, aby zajisti| náleŽitou ochranu osobních

úóajů před náhodným nebó protiprávním zničením,Žtrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinýmiformami

nezákonného zpracování.

Doba uložení osobních údajů je 30 dní od skončení platnosti mimořádného opatření k provádění Povinného
testování a případně k umožnění nezbytné kontroly splnění povinností školy.

V souladu s GDPR má dítě, resp. žák, příp. zákonný zástupce nebo zaměstnanec právo poŽadovat od

Správce:
o přístup k osobním údajům;
. opravu avýmaz osobních údajů;
. omezenízpracování; a
r přenositelnostúdajů;
o případně právo vznést proti zpracování námitku.

Dále má dítě, resp. žák, příp. jeho zákonný zástupce, a zaměstnanec právo podal stÍŽnost u dozorového

úřadu, kteným je úiao pro ochrahu osobních údajů se 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.

Je povinností dítěte, resp, žáka, a zaměstnance, kteří mají být ve škole, resp. pracoviŠti, osobně Přítomni,

splňit podmínky dle čl. l, ll, X, XlV Mimořádného opatření MZDR a za účelem ověřeníjejich splnění PoskYtnout
pbzaoovane ósobní údaje. poskytnutí osobních údajů je dle výše uvedených jnformací zákonným
požadavkem a souvisí s plněním povinností školy jako správce dle právních předPisŮ.


