
Oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti s povinným testováním 
antigenů pro SARS-CoV-2 

1. Účel a zákonný základ pro zpracování osobních údajů 

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky MZDR 
14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021, dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není 
jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na 
vzdělávání a který je dítětem nebo žákem mateřské školy, základní školy, studentem praktické 
přípravy na střední škole, žákem školy nebo studentem, který se účastní skupinové konzultace 
nebo maturitních zkoušek, se ve škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  
b) podstoupil ve stanovené frekvenci (dvakrát v každém pracovním týdnu v pondělí a ve 

čtvrtek, či v nejbližším náhradním termínu) vyšetření prostřednictvím neinvazivního 
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si 
provedl sám, který mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto 
vyšetření.  

Ke splnění povinností stanovených v mimořádném opatření budou zpracovány osobní údaje 
dítěte, žáka, studenta školy v níže specifikovaném rozsahu. 

2. Osobní údaje 

Pro účely provádění povinného testování antigenů na přítomnost SARS-CoV-2 v rámci 
mimořádného opatření budou shromažďovány a zpracovávány pouze základní identifikační údaje 
v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum a výsledek provedeného antigenního testu  
SARS-CoV-2. 

V případě, že se na dítě, žáka studenta vztahuje výjimka z povinného testování, zpracují se 
potřebné informace a dokumenty ověřující použitelnost takové výjimky z povinného testování 
v rozsahu základních identifikačních údajů a důvodu výjimky. 

3. Přenos osobních údajů 

Osobní údaje budou předány orgánům veřejného zdraví, pouze pokud to vyžadují platné právní 
předpisy. Jedná se zejména o sdílení osobních údajů s hygienickou stanicí v rámci kontroly 
dodržování povinností vyplývajících z mimořádného opatření. 

Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje 
o provedeném testování u dítěte, žáka nebo studenta do aplikace COVID forms App. Hlášení 
obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob 
s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných 
testů.  

4. Doba uchování evidence provedených testů 

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k prokázání dodržování 
povinností vyplývajících z mimořádného opatření, nejméně do doby zrušení předmětného 
opatření. 



5. Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány při zajištění odpovídající úrovně zabezpečení a přístup k nim 
budou mít pouze vybraní pracovníci oprávnění vykonávat úkoly v souvislosti s mimořádným 
opatřením. 


