
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - COVID 

Církevní gymnázium Plzeň, IČO 40527867 se sídlem Mikulášské nám. 15, Plzeň 
32600, Česká republika (dále jen „zaměstnavatel“), zpracovává ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) osobní údaje 
získané v souvislosti s prováděním testování zaměstnanců za účelem umožnění 
osobní přítomnosti na pracovišti a zajištění ochrany před nákazou onemocněním 
COVID-19. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. c), f) 
GDPR (plnění zákonné povinnosti a ochrana oprávněných zájmů správce a třetích 
osob spočívajících v ochraně před nákazou onemocněním COVID-19). Zpracování 
osobních údajů o zdravotním stavu je umožněno na základě výjimky podle čl. 9 
odst. 2 písm. g), h), i) GDPR, neboť je prováděno na základě mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, č. j. MZDR 47828/2020-
16/MIN/KAN v účinném znění. Tyto osobní údaje mohou být předloženy 
kontrolním orgánům za účelem prokázání testování zaměstnanců. Osobní údaje 
budou dále předány zdravotní pojišťovně zaměstnance za účelem získání příspěvku 
zdravotní pojišťovny na zakoupené testy a v případě pozitivního testu na SARS-CoV-
2 budou tyto osobní údaje předány hygienické stanici nebo jiným orgánům veřejné 
moci podle platných předpisů. Osobní údaje budou uchovávány odděleně od 
ostatních evidencí o zaměstnanci a budou zpřístupněny personálu zaměstnavatele 
výhradně v nezbytných případech. Pokud test provede poskytovatel zdravotních 
služeb, budou informace o každém výsledku testu zaznamenány do Informačního 
systému infekčních nemocí. Výsledky jednotlivých provedených testů budou 
zpracovávány po nezbytně nutnou dobu vyplývající z platných právních předpisů, 
osobní údaje v rozsahu jména a příjmení zaměstnance a data provedení testu budou 
zpracovávány a pro účely vedení účetnictví po dobu 10 let. V případě provedení 
testu poskytovatelem zdravotních služeb budou osobní údaje uchovány v rámci 
zdravotní dokumentace a po dobu stanovenou pro jejich uchování. 

Zaměstnavatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je 
advokátní kancelář Lexius advokáti s.r.o.. Pověřence můžete kontaktovat na e-
mailové adrese gdpr@lexius.cz. 

 

gdpr@lexius.cz

