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Zpracování osobních údajů XXXXXXXXXXXXXXXXX – sdělení

Vážená paní XXXXXXXXX,
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) obdržel dne 19. 4. 2021 Vaši žádost
o součinnost při prošetření podnětu zákonného zástupce dítěte týkajícího se zveřejňování
údajů o dětech navštěvujících XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
a to v souvislosti s vyvěšením výsledků antigenních testů na onemocnění COVID 19 na
veřejnou nástěnku mateřské školy. K tomu Vám sděluji následující:
ÚOOÚ v souladu s článkem 58 odst. 1 písm. e) 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) požádal předmětného správce osobních údajů
o poskytnutí informací k namítanému zpracování osobních údajů dětí. Dne 28. 5. 2021
obdržel ÚOOÚ reakci správce.
Správce ve svém vyjádření uvádí, že k vyvěšování výsledku antigenních testů na veřejné
nástěnce mateřské školy nedochází. Test provádí dítěti sám zákonný zástupce za přítomnosti
pověřeného zaměstnance školy. Výsledek testu se zpracovává pro interní potřebu školy.
Přehled o testování je zapsán mimo testovací místo (v mateřské škole se testuje jen 8 dětí).
Škola má zřízenu informační nástěnku pro zákonné zástupce. Na této nástěnce se výsledky
testů nikdy nezveřejňovaly. Jako důkazy škola navrhuje svědecké výpovědi zaměstnanců či
zákonných zástupců.
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V souladu s článkem 57 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679 a ustanovení § 42 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám sděluji, že vzhledem k výše uvedenému ÚOOÚ neshledal
důvody k zahájení řízení z moci úřední.
S pozdravem

Mgr. Jana Nováková
vedoucí oddělení podnětů a stížností
(podepsáno elektronicky)
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