INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souvislosti s testováním studentů na přítomnost viru/antigenu viru
způsobujícího nemoc covid-19
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje
studentů v souvislosti s prováděním testování na přítomnost viru/antigenu viru SARS-CoV-2, a to za
účelem splnění povinnosti vyplývajících z Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021,
č.j.: ZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ve znění pozdějších změn a doplňků.
V souladu s čl. 13 nařízení GDPR Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým
účelem, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a
jaká jsou Vaše práva. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné
podobě vlastními zaměstnanci Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257.
Správce
osobních údajů
Pověřenec pro
ochranu
osobních údajů
Účel zpracování
osobních údajů

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
IČO: 00601756
Mgr. Milan Kux

Gymnazijní 257, Uničov 783 91
E-mail: gym.unicov@gymun.cz
Telefon: +420 585 081 111
Telefon: +420 737 551 987
E-mail: milan.kux@seznam.cz

Osobní údaje zpracováváme za účelem vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance i
studenty na pracovišti a přijímání opatření k minimalizaci rizik a zamezení přenosu
viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID_19.

Právní základ
zpracování
osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti dle čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR), která se vztahuje na správce na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/20213/MIN/KAN, jímž se ukládá dětem, žákům a studentům povinnost podrobit se
testování COVID-19 jako podmínka osobní přítomnosti ve škole či školském zařízení.
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osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum provedení testu a
výsledek testu na přítomnost viru/antigenu viru SARS-CoV-2.

Doba uložení
osobních údajů

Příjemci
osobních údajů

Předání do
zahraničí
Práva subjektu
údajů

Automatizované
rozhodování.

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu trvání platnosti citovaného
mimořádného opatření, a dále po dobu max. 3 let, za účelem umožnění kontroly, zda
škola splnila povinnosti uložené jí zvláštními právními předpisy.
Orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého
opatření.
Zdravotní pojišťovny, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí finančních
prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19.
Správce nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.
Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení GDPR můžete uplatnit právo na
přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů,
omezení zpracování údajů, přenositelnost údajů, můžete podat námitku proti
zpracování Vašich osobních údajů a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00, Praha 7.
Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

