Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
správce:

1

účel zpracování

2

zákonnost zpracování

Záznam
- Testovánísubjektů údajů
kategorie
COVID - školská zařízení - zaměstnanci.pdf

pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Milan Ondrášek,
ON-EPD s.ro.
Dolní Libina 190, 788 05, Libina
on-epd@email.cz

Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí v prostorách školského zařízení a přijímání opatření k
předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro děti,
žáky, studenty, ale i zaměstnance. Předložení výkazu vůči
zdravotním pojišťovnám testovaných osob ve vazbě na úhradu
nákladů souvisejících s testováním.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se vztahuje na Správce:
- § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
- § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- čl. I a násl. mimořádného opatření ministerstva
zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/20213/MIN/KAN
děti, žáci, studenti

3

4

5

6

kategorie osobních údajů

Základní identifikační údaje:
- jméno a příjmení,
- číslo pojištěnce,
- zdravotní pojišťovna.
Zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu):
- datum provedení testu,
- výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19
- údaje prokazující výjimku z testování

kategorie příjemců, kterým
Omezený okruh zaměstnanců Správce a příslušné orgány
byly nebo budou osobní
ochrany veřejného zdraví.
údaje zpřístupněny
identifikace třetí země nebo
mezinárodní organizace,
kterým jsou případně předány
osobní údaje, příp. vhodné
záruky v případě předání
osobních údajů do třetí země
nebo mezinárodní organizaci

7

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

8

obecný popis technických
a organizačních
bezpečnostních opatření dle
čl. 32 GDPR

Osobní údaje budou zlikvidovány do konce roku, ve kterém
pozbyla účinnost mimořádného opatření, resp. jiných obecně
závazných předpisů vztahujících se k provádění testování
onemocnění covid-19, případně po uplynutí doby, po kterou jsou
zdravotní pojišťovny oprávněny uskutečnit kontrolu Správce za
účelem prověřování úhrady nákladů souvisejících s testováním.
K databázi s údaji mají přístup pouze zaměstnanci, kteří k tomu
byli pověřeni vedoucím pracovníkem. Databáze je v listinné
podobě zabezpečena v uzamykatelné místnosti a v
uzamykatelné registratuře. V digitální podobě je databáze
chráněna na zabezpečeném médiu – chráněno heslem, programy
pro škodlivým kódům. Aplikován omezený přístup k údajům.

