
Informace o zpracování osobních údajů za účelem zamezení šíření nákazy COVID-19 

 

Společnost TAJMAC-ZPS, a.s., třída 3. května 1180, 763 02 Zlín, IČ: 26215578, zapsána v Obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3328, kontaktní údaje: info@tajmac-zps.cz, tel.: 
+420 577 532 072, jakožto správce osobních údajů (dále jen „TAJMAC-ZPS“), je povinna zpracovávat 
za účelem zamezení šíření nákazy COVID-19 osobní údaje osob, a to v souladu s podmínkami Nařízení 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), v souladu 
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a zejména na 
základě aktuální verze mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 47828/2020-
22/MIN/KAN). 

 

Společnost (TAJMAC-ZPS) zpracovává os. údaje osob ke splnění právní povinnosti, která se na ni 
vztahuje dle obecného nařízení (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).  

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení (čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR) 
je při testování zaměstnanců a osob (a prokazování provedení těchto testů) zpracovávána také zvláštní 
kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu. 

 

Rozsah zpracovávaných identifikačních údajů osob z důvodu prokazování provedeného testování: 
jméno, příjmení, datum narození, identifikace zaměstnavatele, výsledek testu na nákazu COVID-19 (tj. 
údaj o zdravotním stavu), v případě výjimky z povinného testování dané osoby: identifikační údaje 
osoby, důvod výjimky z testování (prodělané onemocnění, očkování). 

 

Společnost TAJMAC-ZPS, a.s., má povinnost zpracovávat os. údaje (vést evidenci o provedených 
testech) nejméně po dobu do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování 
zaměstnanců a po zrušení m. opatření po dobu 1 roku pro účely kontroly ze strany zdravotních 
pojišťoven a příslušné hygienické stanice (resp. doložení splnění povinností zaměstnavatele).  

 

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám vyjma případů, kdy tuto povinnost ukládá zákon 
(zejména případná povinnost předání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví). Osobní údaje jsou 
správcem poskytovány pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelu. 

 

 

 

 

 

 


