
Zpracování osobních údajů při testování na 

COVID-19 

Od 12. 4. 2021 jsme jako škola podle právních předpisů povinni provádět pravidelné testování na 

onemocnění COVID-19 zaměstnancům i žákům školy. Při provádění testování dochází ke zpracování 

osobních údajů. 

Rádi bychom vás proto informovali, s jakými osobními údaji je zacházeno, za jakým účelem, kdo vše může 

mít k údajům přístup a jak bude s osobními údaji dále naloženo. 

Při testování na COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobních údajů žáků z důvodu veřejného 

zájmu v oblasti veřejného zdraví: 

 jméno a příjmení, 

 třída, 

 datum provedení testu, 

 výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, 

 důvod neprovedení testu (důvod výjimky z testování). 

V případě  zjištění pozitivity testu žáka je škola povinna nezbytné identifikační údaje (seznam žáků, kteří 

byli ve škole 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s 

pozitivně testovanou osobu) předat krajské hygienické stanici za účelem provedení tzv. trasování a nařízení 

povinné karantény. 

Osobní údaje jsou při testování zpracovávány za účely: 

 vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí ve škole a přijímání opatření k předcházení 

rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro výuku, 

 prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (např. prokázání 

orgánům ochrany veřejného zdraví, že škola řádně provádí testování nebo prokázání výjimek 

vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty z povinného testování), 

 vystavení potvrzení o výsledku testu, 

 předání nezbytných identifikačních údajů orgánům ochrany veřejného zdraví, za účelem provedení 

epidemiologického šetření (tzv. trasování osob a nařízení povinné karantény).  

Právním základem pro zpracování osobních údajů je: 

 plnění právní povinnosti, která se vztahuje na školu podle 

 - mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-       

 3/MIN/KAN, které bylo vydáno na základě tzv. pandemického zákona, 

 - §29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

 nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. 
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