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Správce:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování

zaměstnanci

předcházení dalšího šíření 

onemocnění COVID-19,

zvýšení bezpečnosti pracovního 

prostředí,

prokázání plnění a kontroly 

plnění povinností uložených 

správci právními předpisy,

prokázání nároků správce vůči 

zdravotním pojišťovnám při 

čerpání finančních prostředků 

na testování poskytované 

zdravotními pojišťovnami 

z fondu prevence

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění 

zákonné povinnosti

čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR – z důvodu 

veřejného zájmu v oblasti veřejného 

zdraví je při testování zpracovávána 

zvláštní kategorie osobních údajů 

vypovídajících o zdravotním stavu

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého bydliště, datum 

provedení testu, výsledek testu, 

důvod výjimky z testování 

(prodělání infekce COVID-19 ve 

lhůtě do 90 dní před provedením 

testu, podstoupení očkování, 

home office bez přítomnosti na 

pracovišti, pracovní neschopnost)

nezveřejňuje se orgány ochrany veřejného zdraví 

včetně případné kontroly plnění 

uloženého opatření

zdravotní pojišťovny, pokud to bude 

nezbytné za účelem poskytnutí 

finančních prostředků k úhradě testů 

na onemocnění COVID-19

zpracování osobních údajů 

bude probíhat a evidence 

provedených testů bude 

vedena do zrušení 

mimořádného opatření k 

provádění povinného 

testování, maximálně po 

dobu 3 let od pořízení testu

žáci školy

předcházení dalšího šíření 

onemocnění COVID-19,

zvýšení bezpečnosti školního 

prostředí,

prokázání plnění a kontroly 

plnění povinností uložených 

správci právními předpisy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění 

zákonné povinnosti

čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR – z důvodu 

veřejného zájmu v oblasti veřejného 

zdraví je při testování zpracovávána 

zvláštní kategorie osobních údajů 

vypovídajících o zdravotním stavu

jméno, příjmení, třída,  datum 

provedení testu a výsledek testu,  

důvod výjimky z testování 

(prodělání infekce COVID-19 ve 

lhůtě do 90 dní před provedením 

testu), potvrzení o prodělání 

onemocnění

nezveřejňuje se údaje o konkrétním žákovi místně 

příslušné KHS jako orgánu ochrany 

veřejného zdraví

zpracování osobních údajů 

bude probíhat a evidence 

provedených testů bude 

vedena do konce příslušného 

školního roku nebo do 30 dnů 

po skončení platnosti 

mimořádného opatření 

nařizujícího provádění 

testování
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