
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

v souvislosti s testováním zaměstnanců na přítomnost viru/antigenu viru 

způsobujícího nemoc covid-19 

 

 

S ohledem na opatření proti šíření epidemie nemoci covid-19 zpracovává Základní škola 

Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, jako 

zaměstnavatel a Správce osobních údajů, Vaše osobní údaje uvedené ve výsledkové zprávě 

o provedení testu na přítomnost viru/antigenu viru SARS-CoV-2 nebo zjištěné v rámci 

testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 zajištěného prostřednictvím testů poskytnutých 

zaměstnavatelem, a to za účelem splnění povinnosti vyplývajících škole z Mimořádného 

opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN ve znění 

pozdějších změn a doplňků, a dále ke splnění povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost 

a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života 

a zdraví, která se týkají výkonu práce, uložené §§ 101 a 102 zákoníku práce. 

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť 

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Vašeho zaměstnavatele 

vztahuje. Údaj o případné pozitivitě Vašeho testu je zpracováván na základě čl. 9 odst. 2 

písm.  i) GDPR, kterou je nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti 

v oblasti veřejného zdraví.  

Pro výše uvedený účel zpracování budou zpracovávány následující osobní údaje a případně 

zvláštní kategorie osobních údajů: 

• Jméno 

• Příjmení 

• ID zaměstnance 

• Datum provedení testu 

• Výsledek testu – negativní/pozitivní (v případě pozitivního výsledku se jedná o 

zpracování zvláštní kategorie osobních údajů) 

• Důvod neprovedení testu (dle čl. II. odst. 1 cit. Mimořádného opatření MZČR) 

 

Dle cit. Mimořádného opatření MZČR jsou zaměstnanci povinni na výzvu zaměstnavatele 

testování podstoupit s výjimkou případů: a) již prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění 

COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-

PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, b) doloží negativní výsledek POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny 

poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k 

provádění testů, c) mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 

dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 

SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění 

COVID-19, nebo d) jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží 

potvrzení o negativním výsledku testu, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci 

vystavila tato jiná škola nebo školské zařízení. 



Vaše osobní údaje nebudou zaměstnavatelem předávány nebo zpřístupňovány žádným 

dalším Příjemcům. Do systému COVID forms App spravovaného Ústavem zdravotnických 

informací a statistiky budou vkládána pouze agregovaná statistická data.   

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu trvání platnosti citovaného mimořádného 

opatření, a dále po dobu max. 3 let, za účelem umožnění kontroly, zda škola splnila 

povinnosti uložené jí zvláštními právními předpisy. 

Informace o všech Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a o 

způsobech jejich uplatnění, naleznete v dříve předaném dokumentu Informace o zpracování 

osobních údajů zaměstnanců. 

__________ 

 


