
Informace o testování žáků a zaměstnanců školy  

ve školním roce 2021/2022  

na přítomnost antigenu viru způsobujícího nemoc covid 19 nebo s vedením jiné 

evidence v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními ve školství. 

Zákonnost zpracování 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, jako správce osobních údajů (dále jen OÚ) žáků a 

zaměstnanců školy, v souvislosti s plněním povinností, které jsou jí uloženy Mimořádným 

opatřením MZČR ze dne 20.8.2021 č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ve znění pozdějších 

změn a doplňků. 

Právní základ zpracování OÚ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; čl.9 odst. 2 písm. i) GDPR – údaje  

o případné pozitivitě testu nebo prodělané nemoci či ukončenému očkování – je nezbytné 

zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví 

Rozsah zpracování osobních údajů 

*Jméno a příjmení 

   Varianta: 

   a/ Datum a výsledek testu (u pozitivity = zvláštní kategorie OÚ (dále jen OÚ)) 

   b/ Údaj o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19 (OÚ) 

   c/ Údaj o ukončeném očkování proti covid -19 

Informace k testovací povinnosti 

Žáku je umožněna účast a přítomnost na vzdělávání a školských službách pouze pokud: 

   1. Podstoupil preventivní testování ve škole  

   2. Doloží certifikát o očkování 

   3. Předloží čestné prohlášení, kdy uplyne 180. den od ukončení doby izolace po prodělané     

        nemoci covid – 19 

   4 . Absolvoval nejméně před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo nejdéle                               

       před  72 hodinami absolvoval s negativním výsledkem antigenní test 

   5. Bude po celou dobu vzdělávání používat ochranné prostředky dýchacích cest 

Předávání osobních údajů čl. VII opatření: 

Škola zasílá KHS jmenný seznam žáků a zaměstnanců, kteří: 

   a/ Byli pozitivně testováni 

   b/ Byli v kontaktu s žákem nebo pedagogem pozitivně testovaným 

 



 

Lhůta pro uchování dat: 

Po dobu platnosti Mimořádného opatření a dále max. 3 roky za účelem umožnění kontroly, zda 

škola splnila povinnosti uložené ji zvláštními právními předpisy 

Práva subjektů osobních údajů 

Informace se nacházejí na webových stránkách školy v části GDPR  

Platnost v rámci školy: 

Víše uvedené informace jsou shodné pro žáky i zaměstnance školy. U zaměstnanců v případě 

pozitivního testování se v osobních údajích, navíc uvádí osobní číslo zaměstnance. 

 

Ve Zlíně  1. 9. 2021 

 

Mgr. Úředníček Petr 

      ředitel školy 

 

 

 

 


