
      ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců       

v rámci povinného testování na onemocnění COVID-19 

Při provádění samotestování na onemocnění COVID-19 na našem pracovišti dochází ke 
zpracování vašich osobních údajů. Rádi bychom vám proto v souladu s článkem 13 nařízení 
GDPR sdělili základní informace o tom, proč vaše osobní údaje při testování zpracováváme, za 
jakým účelem, a jak s nimi budu dále naloženo. 

Správcem vašich osobních údajů je společnost Městské služby Písek s.r.o., IČO: 26016541 se sídlem 
Pražská 372, Písek (dále jen „Správce“). 

Kontaktními údaji správce jsou: 

Telefon, e-mail: 382 201 511, info@ms-pisek.cz 

Korespondenční adresa: Pražská 372, Písek 397 01 

www www.ms-pisek.cz 

Asistent ekonomického odd. Petra Doubková 

Telefon, e-mail 382 201 524, doubkovapetra@ms-pisek.cz 

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte 
prosím výše uvedené kontaktní údaje. 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Od 17. ledna 2022 v souvislosti s povinným testováním všech zaměstnanců na onemocnění COVID-19 
dochází při evidenci provedených testů ke zpracování následujících osobních údajů zaměstnanců: 

• jméno a příjmení;  

• datum narození; 

• číslo pojištěnce; 

• zdravotní pojišťovna; 

• datum provedení testu; 

• výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19; 

• telefonní číslo v případě pozitivního testu; 

• případně důvody neprovedení testů: tj. potvrzení o provedeném testování provedené mimo 
zaměstnavatele (certifikát EU COVID); 
 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

• předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, 

• vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání 
opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro 
zaměstnance, 

• prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy, 

• předložení výkazu testovaných zaměstnanců zdravotním pojišťovnám ke zpětnému proplacení 
příspěvku na antigenní testy, 

• předložení seznamu pozitivně testovaných osob příslušné hygienické stanici včetně telefonního 
čísla a osobních údajů výše uvedených v rozsahu zpracovávaných OÚ. 

• předložení seznamu osob, které se odmítli testovat, příslušné hygienické stanici;  
 
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
Zpracování osobních údajů zaměstnanců vedených v evidenci provedených testů je plněním právní 
povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), která se vztahuje na Správce. 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 mimořádného opatření MZDR 461/2022-1/MIN/KAN ze dne 5.1. 
2022, kterým byl vydán příkaz k provedení testování všech zaměstnanců na přítomnost onemocnění 
COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021. Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené 
nařízení dle § 80 odst.1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 
zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ: 
 

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

• přístup k osobním údajům              (čl. 15 GDPR)  
- Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných. 

• opravu/aktualizaci údajů                (čl. 16 GDPR) 
- Zaměstnanec má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci 

provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje. 

• výmaz údajů                                      (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR) 
- Může subjekt údajů uplatnit pouze, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování 

osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování 

• omezení zpracování údajů              (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR) 
- Nelze uplatnit s výjimkou, pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků. 
Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat 
stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-
mail: posta@uoou.cz. 
 
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení 
mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců. 
 
Osobní údaje vztahující se k samotestování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 budou Správcem 
uchovávány nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za účelem 
prověřování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů. Maximální 
doba pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů je 3 roky od doby jejich pořízení. 
 
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

• Orgány ochrany veřejného zdraví za účelem uložení karantény nebo za účelem případné 
kontroly plnění uloženého opatření. 

• Zdravotní pojišťovny v případě provádění kontrol za účelem zjišťování oprávnění Správce 
k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů.  

 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 
 

Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti vhodným způsobem informovat ostatní 
zaměstnance o rizicích na pracovišti. Například, že na pracovišti se vyskytovala nakažená osoba, která 
přišla do kontaktu s ostatními zaměstnanci. V takovém případě postupuje Správce tak, že učiní veškerá 
nezbytná opatření. Je-li nezbytně nutné sdělit konkrétní informace, činí tak Správce pouze v rozsahu 
nezbytném k ochraně zdraví a formou, aby žádným způsobem nedošlo k nepřiměřenému zásahu do 
soukromí, důstojnosti a integrity osoby. 

 

Aktualizováno: 14. ledna 2022 

 

Městské služby Písek s.r.o. 


