
 

Informace o zpracování osobních údajů 

 

Správce osobních údajů 

Správce osobních 

údajů 

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, 
Gen. Klapálka 
IČO: 75002744 
ID datové schránky:  qxuktei 

Statutární 

zástupce 

Bc. Jitka Jírová 
ředitelka školy 
e-mail: msklapalka@tiscali.cz 
Telefon: 315723709 

Pověřenec pro 
ochranu osobních 

údajů 

Ing. Zdeňka Böhmová 
Tel.: 601177068 
e-mail.: zdebohmova@gmail.com 

Zpracovatel 
osobních údajů 

 

Činnost zpracování 

Název činnosti zpracování 

osobních údajů 
Testování dětí na přítomnost viru SARS-CoV-2 

Kategorie subjektů osobních 

údajů 

děti navštěvující MŠ 

 

Kategorie příjemců osobních 

údajů 

 

Interní:  

▪ ředitel školy 

▪ přímo pověření pracovníci školy 
 

Externí: 

▪ osobní údaje jsou poskytovány pouze na základě oprávnění stanovených zvláštními 
právními předpisy 

▪ Místně příslušná Krajská hygienická stanice 

▪ Aplikace CovidFormsApp, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR – pouze 
souhrnné výsledky testování 
 

Získávání osobních údajů: ☒ od subjektu údajů 

 

Získávání osobních údajů od 

jiného subjektu: 

 

Účel zpracování osobních 

údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví, za účelem vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí ve školách 
a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro děti.  

Zpracování osobních údajů pouze v rozsahu nutném pro dosažení účelu zpracování Ano 

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Ne 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování Ne 

Datová sada osobních údajů (vyberte možnosti) 

Jméno, příjmení ☒ 

Třída ☐ 

Datum provedení testu  ☒ 

Výsledek testu ☒ 



☒ Zvláštní kategorie osobních údajů 

☐ rasový či etnický původ 

☐ politické názory 

☐ náboženské vyznání či  

☐ filozofické přesvědčení 

☐ členství v odborech 

☐ genetické údaje 

☐ biometrické údaje za účelem jedinečné 

identifikace fyzické osoby 

☒ údaje o zdravotním stavu 

☐ údaje o sexuálním životě 

☐ údaje o sexuální orientaci 

▪ v rozsahu výsledku testu - pozitivní ano/ne 

▪ informace o skutečnosti, že dítě prodělalo onemocnění 
COVID-19 

☐ Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v 

trestních věcech a trestných činů 

 

☐ Zpracování osobních údajů dětí 

Zákonnost zpracování (vyberte možnost) 

☐ subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů 

 

☐ zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž 

smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 

opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 

tohoto subjektu údajů 

▪  

☒ zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 

která se na správce vztahuje 

▪ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

▪ Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 

14592/2021-3/MIN/KAN 

☐ zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých 

zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby 

 

☐ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného 

ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým 

je pověřen správce 

 

☐ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy 

před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 

práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu 

osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě 

 

Důsledek neposkytnutí osobních údajů  
▪ Absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19 

je podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce. 
Dětem, které se testování nezúčastní, je nadále zakázána 
osobní přítomnost na vzdělávání. 

▪ Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu 
neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako 
omluvenou. 

Likvidace osobních údajů, lhůty 

znak "A" - do této skupiny se zařazují dokumenty 
trvalé hodnoty, které budou po posouzení ve 

▪ Seznamy testovaných, případně další evidence související 
s agendou, vedené jak v listinné, tak v elektronické podobě, 
uchová škola do konce roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po 



skartačním řízení předány příslušnému archivu 
k trvalému uložení, 

znak "S" - do této skupiny se zařazují dokumenty, 
které po uplynutí skartační lhůty budou po posouzení 
ve skartačním řízení a vydání protokolu o skartačním 
řízení zničeny, 

znak "V" - do této skupiny jsou zařazovány 
dokumenty, u nichž ve skartačním řízení úřad původce 
navrhuje a archiv posoudí, které z nich budou předány 
k trvalému uložení do archivu a které budou zničeny. 
Při jejich odborném posuzování je na požádání 
povinen spolupracovat odbor úřadu, v němž 
dokument vznikl nebo byl vyřízen. 

 
Skartační lhůta vyjádřená číslicí za skartačním znakem 
stanoví dobu, vyjádřenou počtem roků, po níž musí 
být dokument uložen u úřadu původce. 

skončení platnosti mimořádného opatření. Poté je skartuje. 

Způsob výmazu elektronicky vedených osobních údajů  

Způsob likvidace osobních údajů vedených v listinné 
podobě 

▪ Skartace 

 

Práva subjektů údajů 

Přístup Ano Přenositelnost Ne 

Oprava Ano Námitka Ne 

Výmaz Ano Omezení zpracování Ano 

Právo odvolat souhlas Ne Právo podat stížnost u dozorového úřadu Ano 

 

 
Datum zpracování:         11. 4. 2021 
Datum aktualizace:    


