INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu čl. 13 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále
jen „GDPR“
Kontaktní údaje správce osobních údajů
Název právnické osoby dle Zřizovací listiny
Základní škola, O. Nedbala, České Budějovice
Adresa sídla právnické osoby
O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice
Telefonické spojení
605 151 483
Oficiální e-mail právnické osoby
zsonedbala@volny.cz
ID datové schránky
iismqdq
Titul, jméno, příjmení ředitele (statutárního orgánu)
Mgr. Miroslav Poláček

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. čl. 37 Nařízení „GDPR“ a čl. 14 zákona 110/2019 Sb.)
Název právnické osoby (je-li pověřencem právnická osoba), J. K. advisory service s.r.o.
IČ
IČ 281 10 421
Adresa sídla právnické osoby
373 84 Dubné 209
Telefonické spojení pověřence
724 652 100
Oficiální e-mail pověřence
info@advisoryservice.eu
ID datové schránky
9j3xnzs
Titul, jméno, příjmení pověřence
Jana Janečková

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při testování na onemocnění COVID-19 na pracovišti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a účelech zpracování těchto údajů, o době jejich
uložení a právech, která v souvislosti se zpracováním údajů má jak dotčený subjekt údajů (žák, zaměstnanec,
návštěvník firmy), tak správce osobních údajů.
ÚDAJ
 Datum provedení testu
 Číslo pojištěnce
 Jméno
 Příjmení
 Zdravotní pojišťovna
 Výsledek testu

Zvláštní kategorie osobních
údajů

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ
Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1
písm. c) „GDPR“
 §101, zákon 262/2006 Sb. (ve znění
pozdějších předpisů),
 mimořádné opatření MZDR
14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 06.
4. 2021 a následné předpisy
 mimořádné opatření MZDR
14592/2021-2/MIN/KAN ze dne 06.
4. 2021 a následné předpisy
 § 2 odst. 2 písm. m) zákona č.
94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19.
 Interní směrnice



ÚČEL
 zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví dětí, žáků a
zaměstnanců při práci s
ohledem na rizika možného
ohrožení jejich života a zdraví
 vytváření bezpečných
podmínek na školách a
školských zařízeních
 stanovení nezbytných
opatření pro předcházení
rizika ohrožení zdraví
z důvodu nakažlivosti COVID19



prokázání plnění a kontroly
plnění povinností
uložených správci právními
předpisy,

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) obecného nařízení.
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PŘÍJEMCE ČI DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Komu naše organizace poskytuje osobní údaje)
Příjemcem osobních údajů mohou být orgán ochrany veřejného zdraví z důvodu kontrol testování.

LHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny
provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení
testů.
Subjekt údajů má právo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

na přístup ke všem svým osobním údajům,
požadovat opravu osobních údajů,
požadovat výmaz osobních údajů v případě kdy ke zpracování pominul důvod
na omezení zpracování osobních údajů,
na přenositelnost osobních údajů k jinému správci,
vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů za podmínek stanovených nařízením o ochraně
osobních údajů, g. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
7) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Digitálně podepsal

V Č. Budějovicích dne 9.4.2021

Mgr. Miroslav Mgr. Miroslav Poláček
Datum: 2021.04.09
Poláček
15:15:00 +02'00'
_________________________________
podpis ředitele
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