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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).
Správce osobních údajů (dále také „škola“)
Název právnické osoby, IČO
Moravské gymnázium Brno s.r.o., IČO 63489970
Adresa sídla právnické osoby
Veveří 472/30, 602 00 Brno
Telefonické spojení
541 214 125-6, 777 758 988
Emailová adresa
sekretariat@mgbrno.cz
ID datové schránky
8nbnn6n
Ředitel školy
RNDr. Miroslav Štefan
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Název právnické osoby, IČO
J. K. accounting s.r.o., IČO 02734168
Adresa sídla právnické osoby
Hybešova 726/42, 602 00 Brno
Telefonické spojení
725 654 319
Emailová adresa
gdpr@jkaccounting.cz
ID datové schránky
mqhehgz
ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při testování přítomnost viru SARS-CoV-2 v budově školy dochází ke zpracování osobních údajů.
Účelem tohoto dokumentu je informovat dotčené osoby o rozsahu a účelech zpracování osobních údajů
v souvislosti s testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2, o době jejich uložení a o právech, které
v souvislosti se zpracováním údajů má jak subjekt údajů (zákonný zástupce žáka, žák, zaměstnanec
školy), tak škola jako správce osobních údajů.
ÚDAJ

Jméno a příjmení osoby
Datum narození
Rodné číslo
Číslo pojištěnce (pouze u zaměstnanců školy)
Údaj o zdravotní pojišťovně
Adresa trvalého pobytu
Telefonní číslo (u nezletilých žáků telefonní číslo zákonného zástupce)
Emailová adresa (u nezletilých žáků adresa zákonného zástupce)
Třída
Národnost
Datum kontaktu s pozitivně testovaným
Doklad o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19
Doklad o prodělaném onemocnění COVID-19
Datum a výsledek AG testu, který je proveden školou nebo zprostředkovatelem
zdravotních služeb
Datum a výsledek PCR testu, který je proveden zprostředkovatelem zdravotních
služeb

ÚČEL

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě uložené právní povinnosti
a v případě zvláštní kategorie osobních údajů (tj. údaje o výsledku testů) na
základě veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
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Doklady o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, doklady o
prodělaném onemocnění COVID-19 jsou zpracovávány na základě
oprávněného zájmu školy – jsou prokazatelným dokladem skutečnosti, že má
osoba ukončené očkování / prodělané onemocnění ve stanovené lhůtě a nemá
povinnost podstoupit testování na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Uvedené doklady jsou dále rozhodující v případě rozhodování o karanténě
osoby, kdy škola postupuje dle stanovených pravidel a předává osobní údaje
orgánům ochrany veřejného zdraví (tj. příslušné krajské hygienické stanici).
Účelem zpracování je zajistit maximální možnou bezpečnost a ochranu zdraví
žáků a zaměstnanců školy s ohledem na rizika spojená s virem SARS-CoV-2 a
onemocněním COVID-19.
PRÁVNÍ TITUL
PRO
ZPRACOVÁNÍ

Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
Veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví u zvláštní kategorie osobních údajů
(údaje o výsledcích testů) dle čl. 9 odst. 2 písm. i) Nařízení
- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
27. října 2021, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ve znění
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
23. prosince 2021, č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN
- Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Provozní řád školy

PŘÍJEMCI A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Škola elektronicky hlásí agregované údaje o provedeném testování žáků a zaměstnanců školy do
aplikace COVID Forms App. Hlášení obsahuje typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s
pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
Hlášení neobsahuje konkrétní údaje o testovaných osobách.
Osobní údaje o konkrétních osobách škola hlásí do aplikace COVID Forms App v případě pozitivního
výsledku testu nebo v případě zjištění rizikového kontaktu. Hlášení obsahuje jméno a příjmení osoby,
datum narození, rodné číslo, údaj o zdravotní pojišťovně, místo trvalého pobytu, telefonní číslo (u
nezletilých žáků telefonní číslo zákonného zástupce), emailová adresa (u nezletilých žáků adresa
zákonného zástupce), třída, národnost, případně datum kontaktu s pozitivně testovaným.
Osobní údaje o konkrétních osobách je škola oprávněna předávat orgánům ochrany veřejného zdraví
(např. příslušné krajské hygienické stanici. Osobní údaje zaměstnanců školy je škola dále oprávněna
předávat zdravotním pojišťovnám a ČSSZ k vystavení eNeschopenky (Portál samotestování).
Škola nepředává osobní údaje dalším subjektům z jiného důvodu, než který je stanoven závazným
právním předpisem.
LHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovávané osobní údaje se uchovávají po dobu trvání mimořádných opatření, respektive po dobu 30
dnů po skončení platnosti mimořádného opatření, následně jsou skartovány / smazány.
Subjekt údajů má právo:
1)
2)
3)
4)
5)

na přístup ke všem svým osobním údajům,
požadovat opravu osobních údajů,
požadovat výmaz osobních údajů v případě, kdy ke zpracování pominul důvod,
na omezení zpracování osobních údajů,
na přenositelnost osobních údajů k jinému správci,
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6) vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů za podmínek stanovených nařízením o ochraně
osobních údajů,
7) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
8) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, www.uoou.cz.

V Brně dne 1. listopadu 2021
Aktualizováno dne 31. ledna 2022

Ing. Jaromír Jeřábek
jednatel společnosti

RNDr. Miroslav Štefan
ředitel školy

