
lNFoRMAcE o zpRAcoVÁNí osoBtrtícH úoruů

ve smyslu čl. 13 nařízení EU 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic e 95l46lEs (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále

jen,,GDPR"

ROZSAH, ÚČEt A PRÁVNÍT|TUt ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PřitestovánínaonemocněnícovtD-].9napracovištidocházíkezpracováníVašichosobníchúdajů.

účelem tohoto dokumentu .je informovat vás o rozsahu a účelech zpracování těchto údajů, o době jejich uložení

apráVech,kteráVsouvislostisezpracovánímúdajúmájakdotčenýsubjektúdajů(žák,zamě5tnanec,náVštěVník
firmy), tak správce osobních údajů.

Z,itt,aUni itota, Vémyslice, okres Znoimo,

příspěvková organizace
Nózev právnické osoby

TttuL jméno, prijmení ředitele (statut. orgánu)

@daiů (viz. čl. 37 a násl. nařízení

J. K. accounting s.r.o.

lč o2734168
Wprarnic*é osoby (je-li pověřencem próv,

Hybešova 726142,602 00 Brno

úDAJ pnÁvruírúul zpnncovÁni t]čEL

Datum provedení testu

ČísIo pojištěnce

Jméno
P říjmení
zdraVotní pojišťovna

Výsledek testu

PlněnípráVní povinnosti dle čl. 6 odst. 1

písm. c) ,,GDPR"
. §1o1, zákon 26212006 sb. (ve znění

pozdějších předpisů),
o mimořádné opatření MzDR

L4592l2027-3lMIN/KAN ze dne 06.

4.2021 a následné předpisy

. mimořádné opatření MZDR

74592/2o21,-2lMlN/KAN ze dne 06,

4. 2021a nás|edné předpisy

. § 2 odst.2 písm. m) zákona č.

94 l2o2L sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii

onemocnění coVlD-19.
. lnterní směrnice

zajistit bezpecnost a ocnranu

zdraví dětí, žáků a

zaměstnanců při práci s

ohledem na rizika možného

ohrožení.iejich života a zdraví

vytváření bezpečných
podmínek na školách a

školských zařízeních

stanoVení nezbYtných
opatření pro předcházení
rizika ohrožení zdraví
z důvodu nakažlivosti covlD-
19
prokázání plnění a kontroly
plnění povinností

uložených správci právními

předpisy,



'dů""d" 

*ř"j"éh. *i"r, 
" "blasti 

Veřejného zdravíje při testování

zpracovávána ;vláštní kategorie osobních rldaj11 vypovídajících o

zdravotním stavu dle čl. 9 odst,2 písm, i}obecného nařízení,

Zvláštní kategorie osobních
údaiů

, IHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést

kontrolu za účelem provéřování oprávnění spravce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů,

subjekt údaiů má právo:

PŘÍJEMCE Čl DAtŠÍ ZPRACOVATEIÉ OSOBNÍCH ÚDNŮ
(Komu naše organizace poskytuje osobní údaje)

Příjemcem osobních údajů mohou být orgán ochrany veřejného zdravíz důvodu kontrol testování,

1)

2J

3)

4\

5)

6)

7|

na přístup ke všem svým osobním údajům,

požadovat opravu osobních údajů,

pož"douat Úma, osobních rldajů v případě kdy ke zpracování pominul důvod

na omezení zpracování osobních údajů,

na přenositelnost osobních údajů kjinému správci,

vznéstnámitkuohlednězpracováníosobníchúdajůzapodmínekstanovenýchnařízenímoochraněosobních
údajů, g. odvolat souhlas se zpracováním osobních úda.iů,

p"i.i iiZ"ort 
" 

Oradu pro ochranu osobních úda|ů, pplk, sochora 27, 170 00 Praha 7, www,uoou,cz,

základní ěkoIa, vémyslicé,
ok.es znojnňo

67142 Vémvslise 213
iČO: 710-11 269

Te|.: 515 32 34 35

Ve Vémyslicích dne 70.4.zo2L


