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DODATEK č. 1_Covid_19
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – zaměstnanci
FOKUS České Budějovice, z. ú. se sídlem Novohradská 1058/71,České Budějovice, IČ: 270 23 583
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 89, jako
správce osobních údajů tímto informuje zaměstnance (dále také jen „subjekt údajů“), o způsobu a
rozsahu zpracování osobních údajů ze strany naší organizace.
FOKUS České Budějovice, z. ú. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 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). Zpracováváme osobní údaje pouze k účelům, které jsou jasně stanovené a
v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto účelů.
Účel zpracování osobních údajů
V souvislosti s aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19, která
je zaměstnavateli nařízena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZDR
47828/2020-8/MIN/KAN, příp. dalším).
Zaměstnavatel při plnění uložené povinnosti zajišťovat testování zaměstnanců na přítomnost nákazy
COVID-19 zpracovává osobní údaje ke splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje dle obecného
nařízení.
Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení je při testování zaměstnanců
zpracovávána také zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu. Samotné
záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců zaměstnavatel využívá pouze v přímé souvislosti
s plněním povinností uložených mimořádným opatřením.
Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců obsahují pouze základní identifikační údaje
zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje datu
a přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19. Pro případné dokumenty
prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod
výjimky z testování) platí stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje.
Zaměstnavatel uchovává evidenci provedených testů (dokumentů prokazujících výjimku) nejméně do
zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a k nezbytné kontrole
zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.
Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje s důrazem na co nejvyšší ochranu soukromí. K evidenci
provedených testů (dokumentů prokazujících výjimku) mají přístup pouze osoby pověřené plněním úkolů
v souvislosti s dodržováním mimořádných opatřením, kterými jsou:
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Zaměstnanci pověření zpracováním evidence jsou poučení o práci s těmito daty, jejich zabezpečení před
ztrátou a zákazu zpřístupnění neoprávněným osobám.
Zaměstnavatel poskytl zaměstnancům, v rámci informace o druhu a povaze testů a o zvoleném způsobu
testování, také konkrétní informace o zpracování osobních údajů za účelem testování, mimo jiné o
právním základu tohoto zpracování, případném předání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví jako
příjemcům a době uložení údajů.
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