
Testování a další evidence údajů žáků nebo zaměstanců, včetně 
jejich předávání orgánům ochrany veřejného zdraví (covid-19) 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: …název, adresa, IČO… 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: …jméno, příjmení, telefon, e-mail… 

1 účel zpracování 
Testování a další evidence údajů žáků nebo zaměstnanců, včetně jejich 
předávání orgánům ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s platnými 
protiepidemickými opatřeními ve školství 

2 
právní základ zpracování 
- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 
- dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR  

• Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. 

• Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními 
zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a 
bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických 
prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které 
stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod 
subjektu údajů, zejména služebního tajemství. 

3 právní titul pro zpracování  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. 12. 2021, č.j.: 
MZCR 14600/2021-26/MIN/KAN, ve znění pozdějších doplňků a změn  

4 kategorie subjektů údajů 
• Žáci 
• Zaměstnanci školy  

5 kategorie osobních údajů 

• Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo) 
• Adresní a kontaktní údaje (název obce bydliště a její PSČ, kontaktní 

telefonní a kontaktní e-mailová adresa) 
• Popisné osobní údaje (datum provedení testu, druh testu, kód 

zdravotní pojišťovny) 
• Zvláštní kategorie osobních údajů (údaj vypovídající o zdravotním 

stavu – výsledek testu v případě jeho pozitivity) 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Orgány ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice) 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

• Po dobu trvání platnosti mimořádného opatření MZČR. 
• Po dobu nezbytnou ke kontrole splnění povinnosti uložené 

zaměstnavateli zvláštními právními předpisy (max. 3 roky). 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

• Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 
• Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

