Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dětí v rámci povinného testování na onemocnění COVID-19
Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim (dále jen „MŠ“), z pozice správce osobních
údajů, tímto informuje subjekty údajů, že při evidenci a provádění povinného testování na onemocnění
COVID-19 dochází ke zpracování jejich osobních údajů. V souladu s právními předpisy na ochranu
osobních údajů poskytujeme informace o účelu, rozsahu a způsobu zpracování těchto osobních údajů.
1.

Na koho se můžete obrátit?

Správce osobních údajů: Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim, Poršova 240, Skuteč
539 73, IČO 75016184, tel. 469 350 453, datová schránka: ezyky8s, e-mail: ms.porsova@c-box.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Lenka Šiklová, +420 777 845 161, poverenec@skutec.cz

2.

Kdo je to subjekt údajů?
3. Subjektem osobních údajů jsou děti navštěvující MŠ a zákonní zástupci dítěte.

4.

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje za účelem:
- předcházení a dalšího šíření onemocnění COVID-19,
- prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění právní povinnosti (viz čl. 6 odst.
1 písm. c) GDPR), která pro správce plyne z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4.
2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. Tímto opatřením je vydán příkaz k provedení testování dětí na
přítomnost onemocnění COVID-19 v souladu s § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění.
5.

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobních údajů:
- identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení, třída),
- kontaktní údaje (telefon zákonného zástupce),
- ostatní (datum provedení testu),
- zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu negativní/pozitivní).
- k doložení důvodu o neprovedení testu (testování provedené mimo MŠ, prodělaná nemoc COVID-19 ne
starší 90 dní, informace o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19).
6.

Jakým příjemcům osobní údaje poskytujeme?

Krajské hygienické stanici musíme nahlásit seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2
dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní
výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě
nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).
Údaje z testování mohou být dále poskytnuty orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly
plnění uloženého opatření. Jiným subjektům nejsou osobní údaje předávány.
7.

Jak dlouho údaje držíme?

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění daného účelu, tj. do konce školního
roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění
testování.
8.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje vašeho dítěte, které vedeme v souvislosti s testováním na
onemocnění COVID-19, jsou nesprávné nebo neúplné, máte možnost požádat o přístup k těmto osobním
údajům, opravit je nebo požádat o jejich smazání, popř. omezení zpracování. Pro uplatnění žádosti nás
písemně kontaktujte podáním u správce nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného
nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). Pokud se domníváte, že s osobními údaji vašeho dítěte nebylo
zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.
9.



Jak s údaji pracujeme?
Zpracování osobních údajů probíhá v listinné i elektronické podobě.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
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Správce nepředává získané osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim přijala vhodná technická a organizační
opatření, aby data vašeho dítěte dostatečně chránila a standardně se zpracovávaly pouze osobní údaje,
jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné.
 K evidenci mají přístup pouze osoby pověřené plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření, tyto
osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.
________________________________________________________________________________________________

