
ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ –TESTOVÁNÍ COVID-19 
 

 Správce  Městské služby Písek s.r.o. 
 Pražská 372 
 397 01 Písek 
 IČO: 26016541 
 Kontaktní osoba: Petra Doubková 
 Tel. 382 201 524 

Účel zpracování Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení 
rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro 
zaměstnance. 
 
Předložení výkazu testovaných zaměstnanců zdravotním 
pojišťovnám k zpětnému proplacení příspěvku za antigenní 
testy. 

Právní důvod zpracování  čl. 6 odst. 1 písm. c) – GDPR = zpracování je nezbytné pro 
splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Správce: 

• § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, 
č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN 

 
Popis kategorií subjektů údajů Zaměstnanci  

Popis kategorií osobních údajů Základní identifikační údaje:  
jméno a příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna. 
 
Zvláštní kategorie osobních údajů 
(údaje o zdravotním stavu zaměstnance): 
datum provedení testu, výsledek provedeného testu na 
onemocnění COVID-19, 
potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, 
potvrzení o provedeném očkování COVID-19. 
 

Příjemci osobních údajů  
a informace o případném 
předání osobních údajů 
do třetích zemí 

Zdravotní pojišťovny (kontrola při proplácení antigenních 
testů). 
 
Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. 

Lhůta pro výmaz Osobní údaje budou zlikvidovány po uplynutí doby, po 
kterou jsou zdravotní pojišťovny oprávněny uskutečnit 
kontrolu Správce za účelem prověřování jeho oprávnění 
k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů. 

Technická a organizační 
bezpečnostní opatření 

K databázi s údaji mají přístup pouze zaměstnanci, kteří 
k tomu byli oprávněni vedoucím pracovníkem. 
Databáze je v listinné podobě zabezpečena 
v uzamykatelné místnosti a uzamykatelné skříni. 



V digitální podobě je databáze chráněna v zabezpečeném 
počítači s přístupovými hesly. 
Omezený přístup k datům. 

Zdrojem údajů je Subjekt údajů, který údaje poskytl Správci na základě jeho 
zákonné povinnosti podle čl. III Mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, č.j. MZDR 
47828/2020-16/MIN/KAN 
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