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ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ 

Informace o činnostech a dovednostech za zpracování 

(článek 30, odstavec 1, písm. b) Obecného nařízení – GDPR) 

Identifikace správce Základní škola a mateřská škola Nesovice, 
příspěvková organizace, Nesovice 154,  
IČO: 75022052 

Kontaktní údaje správce Nesovice 154, 68333, tel: 517367314,  
Email: skola@nesovice.cz 

Označení zpracovatelských činností Testování na onemocnění COVID - 19 

Odpovědné oddělení Základní škola – 1.-3. třída 

Osoba provádějící testování žáci 

Odpovědná osoba Mgr. Kateřina Hajkrová 
 

 

PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ 

Účely zpracování Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí na pracovišti a přijímání 
opatření k předcházení rizikům a vytváření 
bezpečných pracovních podmínek pro 
zaměstnance. 
Doložení důkazu o provedení testů dle vládního 
nařízení. 

Právní základ pro zpracování Právní povinnost správce 

Zákony, normy, směrnice Zákonné normy 
Zákoník práce 
Mimořádné opatření MZČR 
MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN 
Interní směrnice a dokumenty 
 

Kategorie subjektů údajů (článek 30 písm.c) 
Obecného nařízení-GDPR) 

Zaměstnanci, děti 

Popis kategorií osobních údajů (článek 30 
odstavec 1 písm.c) Obecného nařízení-GDPR) 

Běžné osobní údaje 
Jméno: 
Příjmení: 
Zdravotní pojišťovna: 
Datum: 
Zvláštní osobní údaje 
Výsledek provedeného testu: 
pozitivní – negativní 

Příjemci, kterým byly nebo budou údaje 
zpřístupněny (článek 30 odstavec 1 písm.d), 
článek 28 GDPR) 

Kontrolní orgán ( v případě kontroly) 

Předávání údajů do třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací (článek 30 písm.e) 
Obecného nařízení-GDPR) 

Není 

Definované retenční doby uchovávání pro Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence 
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výmaz různých kategorií údajů (článek 30 
odstavec 1 písm.f) Obecného nařízení-GDPR) 

provedených testů nebyla v rámci 
mimořádného opatření stanovena, avšak s 
ohledem na povinnosti, které jsou na správce 
kladeny výše uvedenými právními předpisy, 
bude maximální doba uchování osobních údajů 
a evidence provedených testů 3 roky od doby 
jejich pořízení. Tato doba se jeví jako nezbytná 
z důvodu nutnosti prokázání plnění uložených 
povinností vůči orgánům ochrany veřejného 
zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění 
uloženého opatření správcem. Uvedená doba 
se může na základě upřesněných oprávněných 
požadavků příslušných orgánů ve vztahu 
k jednotlivým osobním údajům změnit 
(zkrátit). 

Informace k sestavení Oznámení o ochraně 
osobních údajů  

Samostatné oznámení 

Technická a organizační opatření K databázi s údaji mají přístup pouze 
zaměstnanci, kteří k tomu byli pověřeni. 
Databáze je v listinné podobě zabezpečena 
v uzamykatelné místnosti v uzamykatelné 
skříňce. 
V digitální podobě je databáze chráněna 
v zabezpečeném počítači – chráněno heslem, 
ochranné programy proti škodlivým kódům. 

Zdroj údajů Subjekt údajů, který údaje poskytl na základě 
jeho zákonné povinnosti správce podle čl. III 
mimořádného opatření ministerstva 
zdravotnictví ze dne 1.3.2021,  
č.j.: MZDR 47828/MIN/KAN. 

 

PLATNOST A SPRÁVA DOKUMENTŮ 

 

Tento dokument je platný od 12.4.2021 

 

V Nesovicích dne 6.4.2021 

 

 

__________________ 

Mgr. Andrea Kupková 

      ředitelka školy 

 

 


