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Informace o provádění testování žáků  

Škola je na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví povinna provádět testování žáků na přítomnost 

Covid 19. Nově naše škola provádí od středy 19. května 2021 PCR testování žáků na přítomnost Covid 19 ve spolupráci 

s registrovaným zdravotnickým zařízením MeDiLa spol. s r. o. - www.medila.cz, které je oprávněno provádět PCR testy 

na přítomnost Covid 19. 

PCR testování bude prováděno neinvazivním odběrem z úst. V rámci testování bude každému žákovi vystaveno 

potvrzení o výsledku testu. Potvrzení bude předáváno elektronicky formou SMS a e-mailem. Tímto je možno se prokázat 

v zařízeních, kde je požadováno dle vládního nařízení. 

Testování je možné pouze na základě předchozího souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Vám zasíláme tuto informaci. Pokud souhlasíte s provedením testu, potvrďte 

prosím souhlas s jeho provedením a doručte naší škole.  

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděným testováním naleznete na druhé straně této 

informace.  

Mgr. Jiří Vojáček 

ředitel školy 

 

Souhlas zletilého žáka / zákonného zástupce s prováděním testů 

Já, níže podepsaný zletilý žák / zákonný zástupce nezletilého žáka souhlasím s prováděním PCR 

testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nezletilého / zletilého: 

jméno a příjmení 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny (r.č.) ......................................................................................................................................... 

zdravotní pojišťovna ................................................................... 

Tento souhlas uděluji po dobu trvání povinnosti školy provádět testování žáků na přítomnost viru 

SARS-CoV-2. Současně beru na vědomí informace o provádění testování žáků, včetně informace 

o zpracování osobních údajů. 

Pro zaslání potvrzení o výsledku testování budou použity kontakty (mobilní telefon, e-mail), které 

jsou uvedeny ve školním systému Bakaláři.  

V ………………………………………………. dne ………………………………………                      

Jméno a příjmení zletilého žáka / zákonného zástupce nezletilého žáka: 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

Podpis zletilého žáka / zákonného zástupce nezletilého žáka: .......................................................................................... 

Číslo mobilního telefonu zletilého žáka: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

http://www.medila.cz/
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Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním žáků na přítomnost viru SARS-

CoV-2 
Správce osobních údajů Biskupského gymnázia, církevní základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy Hradec Králové, IČO 71341072 (dále jen „správce“) 

poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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). 

Tento dokument slouží k řádnému informování zákonných zástupců dětí o rozsahu, účelu a době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování 

dětí na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Kontaktní údaje správce: 

skola@bisgymbb.cz; tel.: 495513744. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

JUDr. Vladimír Rejmont, vlada.rejm@seznam.cz;  

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: 

Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem  

- povinnosti školy testovat žáky na přítomnost viru SARS-CoV-2 na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 

14592/2021-3/MlN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/MlN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. 

dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MlN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN a mimořádného 

opatření ze dne 30. dubna 2021, č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN, 

- k prokázání a kontrole plnění povinností školy v souvislosti s prováděným testováním 

- umožnění zákonným zástupcům obdržet potvrzení o výsledku testu 

- k prokázání nároků vůči MŠMT zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami  

Zpracování osobních údajů testovaných dětí je plněním právní povinnosti uložené správci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z 

důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu podle čl. 9 odst. 2 

písm. i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje zákonného zástupce jsou zpracovány na základě jeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů pro doručení potvrzení o výsledku testu. Identifikační údaje zákonného zástupce jsou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů k prokázání souhlasu s testováním dítěte zdravotnickým zařízením. 

Kategorie dotčených osobních údajů: 

Správce bude zpracovávat osobní údaje zákonných zástupců a testovaných dětí v rozsahu uvedeném v „Souhlasu zákonného zástupce s prováděním testů“. V případě 

dětí bude správce dále zpracovávat zvláštní kategorii osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu) a dále údaje o provedeném testu.  

Příjemci osobních údajů: 

Poskytovatel zdravotních služeb pro provedení testování a naplnění jeho zákonných povinností souvisejících s testováním osob. 

Orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.  

Zdravotní pojišťovny, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí finančních prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19. 

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: 

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: 

Vyjma osobních údajů poskytnutých zákonnými zástupci jsou osobní údaje získávány od poskytovatele zdravotních služeb, který testování provádí. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 

Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu trvání povinnosti testovat žáky školy a dále po dobu nezbytnou k prokázání splnění této povinnosti, nejdéle však po 

dobu 3 let od data provedeného testu.  

Automatizované rozhodování, včetně profilování: 

V rámci zpracování osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatizovanému rozhodování. 

Subjekt údajů má tato práva: 

- V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst.  2 písm. a) obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž  je 

tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

- Podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

- Podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se 

ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování. 

- Podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají 

nebo doplnil neúplné osobní údaje. 

- Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vymazal osobní údaje, které 

se daného subjektu údajů týkají. 

- Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracování jeho osobních údajů.  

- Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů. 

- Za podmínek uvedených v čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. 

- Za podmínek uvedených v čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. 

- Za podmínek uvedených v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 

automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.  

- Správce musí podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, 

který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 

odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
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