Záznam o činnostech zpracování

vedený dle čl, 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

1

účelzpracování

TESToVÁNí zeuĚsrruRNCŮ na coVID- 19

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

4

kategorie subjektů údajů

Plnění právní povinnosti dle mimořádného opatření
sterstva zd ravotn ctv í ( MZD R 47 828 l 2020 -1 6/M l N/KAN)

M in

i

i

zaměstnanci

Správce můžezpracovávat pouze: jméno a příjmení, číslo
5

kategorie osobních údajů

pojištěnce, zdravotní pojišt'ovnu, čas provedení testu a výsledek
testu.

o

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodn ích organizacích

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám,
Za agendu odpovídá ředitel školy.
Přístup mají pověření zaměstnanci.

identifikace třetí země

7

(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

8

o

vhodné záruky v případě
předání osobních údajůdo třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl, 49 odst, 1 druhého
pododstavce GDPR
plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategori í údajů

Zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci provedených
testů zaměstnanců nejméně do zrušení mimořádného opatření
k provádění povinného testování zaměstnanců a k nezbytné
kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku
testování vzniknout.

Jrrťtal-dne . ./4.,.*.,...{-a * r.
ý
Ředitel školy

Mateřská škola IESTŘABÍ
okres Zlín, příspěvková oi3anizace

Jesřabí 7B,763 33 Jesřabí
lČo:70ggIB47

Záznam o činnostech zpracování

vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
účelzpracování

TEsTovÁNi ŽÁxŮ na covlD- í9

právní základ zpracování podle

Zpracováníje nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.

čl. 6 odst. 1 písm, c) GDPR

a

právní titul pro zpracování

a
a

Plnění právní povinnosti dle mimořádného opatření
zákon
§ 529 odst. 2zákon č.561t20O4 Sb. Školsxý
ze
-3/MlN/KAN
mimořádné opatření MZDR14592/2021
dne 06.04.2021

kategorie subjektů údajů

kategorie osobních údajů
kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo

mezinárodních organizacích

Správce můžezpracovávat pouze: jméno a příjmení, čas
provedení testu a výsledek testu.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám,
Za agendu odpovídá Ředitel školy,
Přístup mají pověření zaměstnanci školy,

identifikace třetí země

(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

vhodné záruky v případě
předání osobních údajůdo třetí
země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR
plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

/+r,({.ui

Doba, po kterou jsou kontrolní or9ány oprávněny uskutečnit
kontrolu.
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Ředitel školy
MateŤsl<á škola IESTŘABÍ
okrcs

Zl ílr, pi.íspčvková organizace
Jcstřabí 7B,7G|] 33 Jesřabí

lCO 7099IB47

