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Informace o zpracování osobních údajů
při provádění testování na onemocnění COVID-19

Váže n'í za městna n ci, d razí kol egové,
při povinném provádění testovóní na onemocnění COV\D-L? dochází ke zpracovóní vaŠich

osobních údajů. Ródi bychom vóm proto v souladu se zósadou transporentnosti a Podle Článku

13 nařízení GDpR sdělili zókladní informace o tom, proč vaše osobní Údaje Při testovóní

zpracovóváme, za jakým účelem, a jak s nimi bude dóle naloženo.

Správcem vašich osobních údajů je Odborné učiliště a Základní Ško|a, Křenovice (dále jen

,,Správce").

Kontaktními údaji správce jsou:

ldentifikace pověřence a jeho kontaktní údaje
osobních menoval ochranu osobních úd le čl. 37 GDPR

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních ÚdajŮ,

využijte prosím výše uvedené kontaktní údaje Správce nebo pověřence.

při testování na onemocnění COV|D-].9 dochází ke zpracování následujících osobní ÚdajŮ

zaměstnanců:
l jméno a příjmení,
r datum narození,
. číslo pojištěnce a název pojištbvny u níž je pojištěn,
. datum provedení testu a jeho výsledek,
. důvod neprovedení testu (důvod výjimky z testování).

při testování dochází ke zpracovávání zvláštní kategorie osobních ÚdajŮ vypovídajících o

zdravotním stavu (výsledek testu na onemocnění COV|D-19 a datum jeho provedenÍ), ato z

důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

osobní údaje jsou při testování zaměstnanců zpracovávány za účely:
. vytváření bezpečné,ho a zdraÝí neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a

přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek

pro zaměstnance,

Telefon, e-mail
e-maiI : posta @o uiqre nqviqe.cz
tel: 581 769 a45,

Korespondenční adresa
odborné učíl§ště mvák6aďní §kola, křenovice
752al Křenowáee, č, ó
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Schola Servis GDPR, sídlem Palackého I5O/8,796 0L ProstějovPověřenec pro ochranu
osobních údajů

e-mail: poverenec@gdprdqskol.ca
tel: + 420 7o3 1,4a 006, + 42073328t378Telefon, e-mail



r prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci Právními PředPisY

(např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že zaměstnavatel řádně provádí

testování zaměstnanců nebo prokázání výjimek vztahující se na osobY, které jsou

vyjmuty z povinného testování),

Právním základem pro zpracováníosobních údajů je:

. plnění právní povinnostil, která se vztahuje na správce podle

o mimořádného opatřeníministerstva zdravotnictvíze dne 5. 1.2022, Č, j,: MZDR

46tl2o22_I/MlN/KAN, které bylo vydáno na základě tzv, pandemického

zákona2,
o § 1O1 a násl. zákona č,262/2006 Sb,, zákoník práce

. , nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v obIasti veřejného zdraví,3

Každý zaměstnanec má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:

l přístup k osobním údajům (čl, 15 GDPR),

. opravu/aktualizaci údajů (čl. 16 GDPR),

. výmaz údajů fisou-li splněny podmínky čl, 17 GDPR),

l omezení zpracování údajů 0sou-li splněny podmínky čl, 18 GDPR),

. námitku proti zpracování (jsou-li splněny podmínkY Čl, 21 GDPR),

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.Ll_oou.qz) se svou stížností,

zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do

zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců, Lhůta pro

,.r,*^i osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného

opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výŠe

uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence

provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení, a to s ohledem na případnou povinnost

správce prokázat řádné pínění mimořádných opatřeníorgánům ochrany veřejného zdraví,

příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za ÚČelem PříPadné

kontroly plnění uloženého opatření.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem, Správce nebude

p rovád ět a utom atizova né rozhod ová n í, včetn ě p rofi l ová n í.

lnforrňace jsou platné a účinné ode dne 3,t,2O22

V Křenovicích dne 3,72O2Z

Mgr. J Plesník
ředitel školy

ODBCIRNÉ UČlLlŠTĚ
a žAKLÁDNíŠrol,6,,

KRErdůVlCĚ
752 0X Křenovice č,p. 8

lCO:00842800 /fi

t čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
2Zákonč.94/2021,Sb., o mimořádných opatřeních při epi

zákonů, Dostupný online zde - https://bit,lv/3fQoťB,
s čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.
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