
Záznam o činnosti zpracování podle čl. 30 obecného nařízení GDPR
Správce: 3. Základní škola Holešov, Družby 329, Holešov 769 01 IČO 70841471

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Novák, +420 777 078 427, 

poverenec.oou@i3c.cz

Testování žáků (covid-19)

Účel zpracování  Testování žáků (covid-19)

Právní titul pro zpracování
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne

6. 4. 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ve znění
pozdějších doplňků a změn

Právní základ pro zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 GDPR

V případě zvláštní kategorie 
osobních údajů výjimka dle čl.
9 odst. 2 GDPR

 čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění právní povinnosti

 čl. 9 odst. 2 písm. i) - veřejný zájem v oblasti veřejného
zdraví

Kategorie subjektů osobních 
údajů  žáci 

Kategorie osobních údajů

 Identifikační osobní údaje 

 Popisné osobní údaje

 Zvláštní  kategorie  osobních  údajů  (údaj  vypovídající  o
zdravotním stavu)

Osobní údaje 
 Jméno, příjmení, datum provedení testu, výsledek testu,

důvod  neprovedení  testu,  údaje  o  pozitivitě  nahlášené
zákonným zástupcem 

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

Orgány ochrany veřejného zdraví

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

 - 

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) 

Zdroje osobních údajů
Subjekt údajů

Vlastní

Rámcové objemy 
zpracovávaných osobních 
údajů

Tisíce osob ročně



Forma zpracování 
(listinná/elektronická) a 
případ. prostředky 
elektronického zpracování 
(např. název aplikace)

Elektronická forma - Edu Page -  https://www.edupage.org/gdpr/

Zveřejňování osobních údajů Ne

Zpracovatelé osobních údajů  - 

Příjemci osobních údajů
Příslušná hygienická stanice v případě skutečnosti uvedené v čl.
VII. Mimořádného opatření MZČR

Přístup do informačních 
systémů jiných správců

Ústav  zdravotnických  informací  a  statistiky  (pouze  statistická
data vkládaná do aplikace COVID forms App) 

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

 - 

Obecný popis technických a 
organizačních 
bezpečnostních opatření dle 
čl. 32 GDPR

směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů

směrnice Bezpečnost ICT

směrnice Spisový a skartační řád

 

https://www.edupage.org/gdpr/

