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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(v souvislosti s PCR testováním na onemocnění covid-19)
ve smyslu čl. 13 nařízení EU 2016/679 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), dále jen „GDPR“
Kontaktní údaje správce OÚ
Název právnické osoby dle Zřizovací listiny
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Adresa sídla právnické osoby
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
Telefonické spojení
543 421 751
Oficiální e-mail právnické osoby
vedeni@gvid.cz
ID datové schránky
jzgxkrr
Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu)
Mgr. David Andrle

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Název práv. osoby (je-li smluvním pověřencem), IČ
J. K. accounting s.r.o., IČ 02734168
Adresa sídla právnické osoby
Hybešova 726/42, 602 00 Brno
Telefonické spojení pověřence
725 654 319
Oficiální e-mail pověřence
gdpr@jkaccounting.cz
ID datové schránky
mqhehgz
Titul, jméno, příjmení pověřence
Bc. Jaroslav Kocián

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S ohledem na hygienická a vládní opatření proti šíření viru SARS-CoV-2 je Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková
organizace (dále jen „škola“) povinna provádět testování zaměstnanců a žáků podle opatření Ministerstva zdravotnictví
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, v jeho pozdějším znění.
Vzhledem k této povinnosti, která byla naší škole uložena výše uvedeným Mimořádným opatřením, objednala naše škola
zpracování testů metodou PCR u oprávněného subjektu Fakultní nemocnice Brno, IČO: 65269705, Oddělení klinické
mikrobiologie a imunologie (dále jen „Laboratoř“). Laboratoř bude pro naši školu zajišťovat laboratorní vyšetření
zaměstnanců a žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2. Laboratoř disponuje veškerými potřebnými povoleními a certifikacemi.
V rámci spolupráce s Laboratoří a za účelem splnění zákonem a mimořádnými opatřeními uložených povinností bude proto
škola předávat vybrané osobní údaje žáků Laboratoři a Laboratoř bude s těmito údaji dále nakládat pouze v rozsahu
nezbytném k provedení testu, jeho vyhodnocení včetně vedení předepsané evidence zpracovatele u vyšetření PCR testem
v rozsahu uloženém příslušnými předpisy.
Laboratoř bude ve vztahu ke škole v roli zpracovatele osobních údajů.
Na základě spolupráce s Laboratoří bude v rámci testování v případě pozitivity testu docházet ke zpracování osobních údajů
žáků v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo žáka, e-mail a telefon zákonného zástupce
(zletilého žáka). V případě zjištění pozitivního výsledku bude postupováno dle Mimořádného opatření Ministra
zdravotnictví v součinnosti s KHS. Laboratoř není oprávněna poskytnout údaje žáků třetím osobám, pokud jí tak neukládá
zákon. Laboratoř zlikviduje zpracovávané údaje po ukončení spolupráce se školou, nebude-li zákonem nebo opatřeními
uložena jiná lhůta pro uchovávání údajů.
Právním titulem pro toto zpracování údajů je plnění zákonem uložených povinností ve veřejném zájmu a škola přijala
veškerá opatření k zajištění bezpečnosti předávaných údajů.

GDPR – INFORMAČNÍ POVINNOST – PCR testování žáků a zaměstnanců na covid-19

1/2

GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ OR GANIZACE
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, IČ 00558982, tel.: 543 421 751
datová schránka: jzgxkrr, www.gvid.cz, vedeni@gvid.cz
č.ú.: 101130621/0100 Komerční banka

PRÁVA SUBJEKTŮ UDAJŮ (žáků, zaměstnanců):
Subjekt údajů má právo:
1)
2)
3)
4)
5)

požadovat po škole informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat výmaz těchto osobních údajů, jestliže pominul důvod k jejich zpracování,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na školu nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě dotazů se můžete kdykoli obrátit na pověřence pro zpracování osobních údajů elektronicky na adresu
gdpr@jkaccounting.cz nebo telefonicky 725 654 319.

Brno 20. 5. 2021

Mgr. David Andrle, v. r.
ředitel školy
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