
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 k novému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví (MZD

47828/2020-16/MIN/KAN) – k povinnému testování zaměstnanců ve firmách
PRO ZAMĚSTNANCE

(1) Správce osobních údajů:

Správa  Národního  parku  České  Švýcarsko,  Pražská  457/52,  407  46  Krásná  Lípa,
IČO: 06342477, ID DS: u85x3zd, e-mail: podatelna@npcs.cz (dále jen „Správa NP“)
Kontaktní osoba: Jiřina Skalová
tel: 412 354 045 
e-mail: j.skalova@npcs.cz

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

BE-MI. CZ s.r.o., Zrzavého 1705/2a, 163 00 Praha 6, IČO: 28255437
tel: 774 233 045
e-mail: jaroslav.stuchly@  be-mi.cz  

(3) Účel zpracování:

 testování zaměstnanců na přítomnost nákazy COVID-19

(4) Právní základ:

 veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví

(5) Kategorie osobních údajů:

 jméno, příjmení, číslo pojištěnce, údaje o zdravotní pojišťovně, údaje o přesném čase
provedení testu, výsledek testu na nákazu COVID - 19

(6) Zpracovatelé osobních údajů:

 není ustanoven

(7) Další příjemci:

 Zdravotní pojišťovny, Ministerstvo životního prostředí

(8) Další třetí strany:

 Krajská hygienická stanice
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(9) Doba uložení osobních údajů:

 Správa  NP  uchovává  osobní  údaje  nejméně  do  zrušení  mimořádného  opatření
k provádění  povinného  testování  zaměstnanců  a  k nezbytné  kontrole  zpracování
plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.

(10) Práva subjektu údajů:

 Právo na přístup k osobním údajům

 Právo na opravu a doplnění osobních údajů 

 Právo na výmaz 

 Právo na omezení zpracování 

 Právo na přenositelnost osobních údajů 

 Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Podrobnější  informace  k jednotlivým  právům  subjektů  údajů  naleznete  na
www.npcs.cz/ochrana-osobnich-udaju-dle-gdpr

(11) Neposkytnutí osobních údajů:

 Povinnost  podstoupit  testování  na  výzvu  zaměstnavatele  je  zaměstnanci
jednoznačně stanovena mimořádným opatřením č.j.:  MZDR47828/2020-16/MIN/KA
(ze dne 1.  března 2021).

 Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci neumožní vstup na pracoviště.

 Nedojde-li  k  dohodě,  lze  se  klonit  k  závěru,  že  půjde  o  jinou  důležitou  osobní
překážku  v práci  na  straně  zaměstnance  podle  §199  odst.  1  zákoníku  práce,  za
kterou  zaměstnanci  nepřísluší  náhrada  mzdy/platu  (zaměstnavatel  může  náhradu
poskytnout pouze na základě vlastního uvážení nad rámec zákona). 

 Možná hrozba sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon).
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