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Účel zpracování: Opatření k minimalizaci rizik a zamezení přenosu viru SARS-COVID-19 

Osobní údaje Subjekt údajů Právní titul 

zpracování 

Popis 
technických 

opatření 

Popis 
bezpečnostních a 

organizačních 
opatření 

Kategorie 
příjemců 

(včetně 
zahraničních) 

Informace o 
případném 

předání do 
třetí země 

Plánovaná 
lhůta pro 

výmaz 
Poznámka 

Testování dětí na onemocnění COVID-19 

Jméno a příjmení dítě MZDR 14592/2021-
3/MIN/KAN 

elektronicky nebo v 
listinné podobě 

Přístup poučených 

zaměstnanců dle 
přidělených rolí, aktivní 

opatření před 

škodlivým software, 
směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT 

směrnice k ochraně 
dat. Kontrola 

přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 
veřejného zdraví a 

poskytovatelé 

zdravotních služeb 
v ČR 

nepředává se 3 roky  

Datum testu dítě MZDR 14592/2021-
3/MIN/KAN 

elektronicky nebo v 
listinné podobě 

Přístup poučených 

zaměstnanců dle 
přidělených rolí, aktivní 

opatření před 

škodlivým software, 
směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT 
směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 

přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 
veřejného zdraví a 

poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v ČR 

nepředává se 3 roky  

 



Výsledek testu dítě MZDR 14592/2021-
3/MIN/KAN 

elektronicky nebo v 
listinné podobě 

Přístup poučených 

zaměstnanců dle 
přidělených rolí, aktivní 

opatření před 

škodlivým software, 
směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT 
směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 

přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 
veřejného zdraví a 

poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v ČR 

nepředává se 3 roky  

Důvod netestování dítě MZDR 14592/2021-

3/MIN/KAN 
elektronicky nebo v 

listinné podobě 

Přístup poučených 

zaměstnanců dle 
přidělených rolí, aktivní 

opatření před 
škodlivým software, 

směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT 
směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 

přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 

veřejného zdraví a 

poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v ČR 

nepředává se 3 roky  

Údaje o očkování dítě § 34, § 34a, § 34b 

ŠZ 
elektronicky nebo v 

listinné podobě 

Přístup poučených 
zaměstnanců dle 

přidělených rolí, aktivní 

opatření před 
škodlivým software, 

směrnice k ochraně 
osobních údajů a IT 

směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 
přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 

veřejného zdraví a 

poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v ČR 

nepředává se 3 roky  

Testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 

Jméno a příjmení zaměstnanec MZDR 47828/2020-

23/MIN/KAN 
elektronicky nebo v 

listinné podobě 

Přístup poučených 
zaměstnanců dle 

přidělených rolí, aktivní 

opatření před 
škodlivým software, 

směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT 
směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 
přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 

veřejného zdraví a 

poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v ČR 

nepředává se 3 roky  

 



Datum testu zaměstnanec MZDR 47828/2020-
23/MIN/KAN 

elektronicky nebo v 
listinné podobě 

Přístup poučených 

zaměstnanců dle 
přidělených rolí, aktivní 

opatření před 

škodlivým software, 
směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT 
směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 

přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 
veřejného zdraví a 

poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v ČR 

nepředává se 3 roky  

Výsledek testu zaměstnanec MZDR 47828/2020-

23/MIN/KAN 
elektronicky nebo v 

listinné podobě 

Přístup poučených 

zaměstnanců dle 
přidělených rolí, aktivní 

opatření před 
škodlivým software, 

směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT 
směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 

přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 

veřejného zdraví a 

poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v ČR 

nepředává se 3 roky  

Důvod netestování zaměstnanec MZDR 47828/2020-

23/MIN/KAN 
elektronicky nebo v 

listinné podobě 

Přístup poučených 
zaměstnanců dle 

přidělených rolí, aktivní 

opatření před 
škodlivým software, 

směrnice k ochraně 
osobních údajů a IT 

směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 
přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 

veřejného zdraví a 

poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v ČR 

nepředává se 3 roky  

Údaje o očkování zaměstnanec 
MZDR 47828/2020-

23/MIN/KAN 

elektronicky nebo v 

listinné podobě 

Přístup poučených 
zaměstnanců dle 

přidělených rolí, aktivní 
opatření před 

škodlivým software, 

směrnice k ochraně 
osobních údajů a IT 

směrnice k ochraně 

dat. Kontrola 
přiměřeně probíhající. 

Orgány ochrany 

veřejného zdraví a 
poskytovatelé 

zdravotních služeb 

v ČR 

Nepředává se 3 roky  

         
 

 


