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Informační povinnost správce  
ohledně ochrany osobních údajů při samotestování na onemocnění COVID-19  

Při provádění samotestování na onemocnění COVID-19 na naší škole dochází ke zpracování 

osobních údajů našich žáků.  

V souladu s článkem 13 nařízení GDPR poskytujeme informace o účelu zpracování jejich osobních 

údajů. 

Správcem u tohoto zpracování je Základní škola Dačice, Komenského 7, okres. J Hradec, 

Komenského 7, 380 01 Dačice (dále jen „Správce“). 

Kontaktní údaj správce: 

Kontaktní adresa Základní škola Dačice, Komenského 7, okres. J Hradec, Komenského 7, 
380 01 Dačice 

Telefon + 420 384 420 434 

Email skola@zsdacice.eu 

Webová stránka www.zsdacice.eu 

 

Pověřenec pro 
ochranu osobních 
údajů 

Eva Škodová 

Telefon  + 420 384 401 282 

Email poverenec@dacice.cz 

 

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

• Datum provedení testu 

• Jméno 

• Příjmení 

• Výsledek testu – negativní/pozitivní 

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: 

• vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí ve škole a přijímání opatření k 

předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro žáky; 

• reportování anonymizovaných souhrnných výsledků testování. 

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

Správce plyne z §101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a na základě mimořádného 

opatření mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 

14600/2021-1/MIN/KAN. 

Pokud se zákonný zástupce domnívá, že jakékoli osobní údaje, které o jeho dítěti v této souvislosti 

vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, má možnost požádat o přístup k těmto informacím, opravit je 

nebo požádat o jejich smazání. V případě, že zákonný zástupce není spokojen s tím, jakým způsobem 

jsme zpracovali osobní údaje dítěte, obrátí se na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo písemně 

na kontaktní adresu Správce.  

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:  

mailto:skola@zsdacice.eu
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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 žáků na onemocnění COVID-19 budou Správcem 

uchovávány nejdéle po do konce školního roku 2020/21 resp. do 30 dnů po skončení platnosti 

mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.   

 

 

 

V Dačicích, dne 6. 4. 2021                                       Ing. Eva Macků (Správce) 

 


