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Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců  
v rámci povinného testování 

Správce údajů: Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres 
Příbram 

IČO: 427 27 537 

Sídlo: náměstí Komenského 35, Dobříš, 263 01 

Web: https://www.zsdobris.cz  
Kontakt na pověřence: Mgr. Filip Glézl, Erudit compliance services,s.r.o. 
(dále jen “my”) 
 

telefon: 737 879 262, e-mail: info@eruditcs.cz 

Tento dokument slouží k řádnému informování zaměstnanců, jejichž zaměstnavatelem je Základní škola Dobříš, 
Komenského nám. 35, okres Příbram] o rozsahu, účelu a době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením 
testování na přítomnost nákazy COVID-19. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v 
listinné podobě našimi zaměstnanci. 

Jaké jsou důvody zpracování osobních údajů? 
Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, 

zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí, prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených nám právními 

předpisy a prokázání našich nároků vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování 

poskytované zdravotními pojišťovnami z fondu prevence. 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti 
uložené dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Z důvodu 
veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů 
vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR. 

Testování je prováděno na základě na mimořádného opatření MZDR 461/2022-3/MIN/KAN, MZDRX01J6VS3, ze 
dne 26.1.2022, kterým se s účinností ode dne 31. ledna 2022 od 00:00 hod.  mění mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 5. ledna 2022, č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 14. ledna 2022, č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN, Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše 

uvedené mimořádné opatření dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

Jaké údaje a jakým způsobem zpracováváme? 
Evidence provedených testů bude obsahovat osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,  kód 

zdravotní pojišťovny pojištěnce, státní občanství, kontaktní údaje (telefon, email), adresa,  případně datum 

provedení testu a výsledek testu, důvody neprovedení testu (testování provedeného mimo zaměstnavatele, 

prodělané očkování, prodělaná nemoc COVID-19 ne starší 90 dní, práce z domova mezi dvěma testováními, 

pracovní neschopnost včetně karantény) a případně dobu, do kdy není nutné osobu testovat, případně samotný 

doklad o prodělání onemocnění COVID-19. Rozsah evidovaných údajů je závislý na našich zákonných 

povinnostech a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (zdravotních pojišťoven, orgánů veřejného zdraví či 

jiných orgánů na základě zákona). 

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních 

údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR. 

Nebudeme provádět automatizované rozhodování, včetně profilování. 

Komu budou údaje předávány? 

Osobní údaje mohou být předány dalším subjektům na základě: 

a) Právního předpisu kontrolnímu orgánu, na základě MZDR 461/2022-2/MIN/KAN ze dne 5.1.2022. 
b) Nezbytnosti pro plnění a ochranu důležitých zájmů a práv – zdravotní pojišťovně, pokud to bude nezbytné 

za účelem poskytnutí finančních prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19. 

Nepředáváme osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí. 
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Jak dlouho máme údaje u sebe? 
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu a dále po dobu danou zákonem. 

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného 

opatření k provádění povinného testování zaměstnanců.  

 

Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů byla v rámci mimořádného opatření stanovena 

na 90 dnů. Po uplynutí této doby budou tyto osobní údaje v souladu s vnitřním předpisem zlikvidovány. 

Jaká jsou vaše práva? 

Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů nebo výmaz údajů, máte právo na 

omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého 

marketingu, právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu 

osobních údajů (https://www.uoou.cz/).   

Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů: skola@zsdobris.cz 

Verze: 2 

Platnost od: 31. ledna 2022 
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