
Správce osobních údajů Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

dílčí účely

právní titul zpracování  (článek 6 

odst. 1 Obecného nařízení)

právní základ

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců 

Předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní 

organizaci

zvláštní kategorie osobních údajů

zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii COVID 19

Sociální služby města Havlíčkova 

Brodu

Mgr. Magdalena Kufrová - 

ředitelka organizace

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  NA PŘÍTOMNOST COVID 19

povinné testování na přítomnost viru Sars-CoV-2

§ 101 an - vytváření bezpečného pracovního prostředí a eliminace rizik

vedení evidence provedených testů 

prokázání splnění povinnosti zaměstnavatele dle mimořádných opatření

splnění souvisejících povinností v souvislosti s testováním

preventivní kontrola potencionálního šíření onemocnění

prevence ohrožení zdraví dalších zaměstnanců a ostatních osob

předložení výkazu testovaných zdravotní pojišťovně

písm.c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                                                                                                                    

hlášení výsledků do systému ISIN Státního zdravotního ústavu

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

ZAMĚSTNANCI  ORGANIZACE                                                                                                                                                                              

UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

poznámka

zpracovávané osobní údaje

jméno na příjmení kontaktní telefon

certifikát o provedeném  očkování

od subjektu údajů

nepředává se

testování je povinné (viz právní 

základ)

nebude umožněna osobní 

přítomnost na pracovišti

možnost finančního postihu dle 

pandemického zkona

rodné číslo (číslo pojištěnce) zdravotní pojišťovna

datum narození datum testu

dle čl. 9 odst. 2 písm.i): zpracování je nezbytné z důvodu významného 

zájmu v oblasti veřejného zdraví

Informační systém infekčních nemocí (správcem je Ministerstvo zdravotnictví)

zdravotní pojišťovna

poskytovatel zdravotních služeb pro účely provedení PCR testu

právní titul pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

potvrzení o provedení PCR nebo 

POC testu 

výsledek testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2

datum posledního pozitivního testu 

na COVID 19



Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

právo na přístup ano přenositelnost údajů ne

právo na opravu ano právo na námitku ne

právo na výmaz omezení zpracování ano

právo odvolat souhlas ne právo podat stížnost ano

postup při uplatnění práv na www.ssmhb.cz

NE před uplynutím skartační lhůty

není

není prováděno

předložená potvrzení nejdéle do konce platnosti mimořádných opatření

evidence testovaných a výsledků 

testů
nejdéle do konce platnosti mimořádných opatření

informační dokumenty 1 rok pro účely kontroly oprávněnosti úhrad testu ze zdravotního pojištění


