INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V SOUVISLOSTI S POVINNÝM TESTOVÁNÍM NA PŘÍTOMNOST AG SARS-COV-2
A OMEZENÍM PŘÍSTUPU DO AREÁLU EOP / PRACOVIŠŤ DT EOP
dle platných nařízení vlády ČR vydaných pro zamezení šíření COVID-19
Správce údajů:

Elektrárny Opatovice, a.s.
IČ: 28800621
se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2940

Účel
zpracování:

Evidence plnění povinností, vyplývajících z nařízení vlády ČR, v souvislosti s povinným
testováním zaměstnanců/osob vyskytujících se na pracovišti (návštěvy, zaměstnanci
externích firem):
- k doložení plnění povinností vyplývajících z nařízení vlády ČR, v souvislosti s povinným
testováním zaměstnanců
- k doložení negativního testu zaměstnance/jiné osoby pro umožnění vstupu do areálu
- k doložení spotřeby testů k proplacení nákladů zdravotními pojišťovnami.
K zajištění plynulé logistiky provádění testování zdravotní službou v prostorách
zaměstnavatele.
Obecně: K plnění povinnosti vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných
pracovních podmínek pro zaměstnance.

Právní titul
zpracování OÚ:

Z důvodu plnění právní povinnosti:
Nařízení vlády ČR v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19, zejm. mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN – čl. III ze dne 1. 3.
2021) a §101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví a v oblasti provozu kritické
infrastruktury státu
Z důvodu oprávněného zájmu správce:
Zajištění bezpečného pracoviště v rámci zajištění provozu kritické infrastruktury státu
Zajištění efektivní logistiky provádění interního testování (on-line registrace na testování)

Kategorie
subjektů údajů:

Zaměstnanci EOP,
osoby vstupující do areálu EOP / pracovišť DT EOP

Kategorie
osobních údajů
(OÚ)

Identifikační údaje (jméno, příjmení, os. č. zaměstnance, č. pojištěnce, podpis)
Údaje zvláštní kategorie: údaj o zdravotním stavu (pozitivní/negativní výsledek testu na
přítomnost viru SARS-COV-2)
Jiné údaje: datum provedení testu, potvrzení, resp. datum převzetí testovací sady, datum online registrace na test (datum příštího testu) + tel. kontakt, e-mail, u externích návštěv areálu
též společnost, datum narození, důvod vstupu a navštívená osoba/útv.

Doba
zpracování:

Po dobu platnosti nařízení vlády, resp. mimořádného opatření MZdr., resp. po dobu nutnou
k prokázání plnění povinností vůči kontrole ze strany Krajské hygienické stanice či zdravotní
pojišťovnou, za účelem prověřování oprávnění k získání příspěvku na proplácení testů.
Údaje o registraci na provedení testování – do doby provedení testu.

Způsob
zpracování:

Manuálně (zaevidování údajů z písemných formulářů)
Elektronicky (datum testování, sledování max. doby od testování, zasílání údajů zdravotním
pojišťovnám, hygieně, praktickému lékaři,
On-line (registrace na interní testování s využitím on-line služby REENIO.cz s využitím
zabezpečeného přenosu prostř. protokolu HTTPS na platformě Microsoft Azure a serverech,
umístěných na území EU)
OÚ nejsou předmětem automatizovaného profilování / rozhodování.
OÚ nejsou zpracovávány mimo EU.

Zpracovatelé:

Zaměstnanci EOP pověření zpracováním údajů v rámci dané agendy (zejm. personální útv.,
útv. BOZP, PO a ekologie), Manažer vztahů s veřejností (správce on-line registrace na
testování).
Zaměstnanci recepce VAHO s.r.o. (externí smluvní zpracovatel, dceřiná společnost)
Provozovatel on-line rezervačního systému REENIO.cz (pouze údaje o registraci na interní
testování) – spol. GARVIS SOLUTIONS s.r.o.

Příjemci:

Zdravotní pojišťovny,
kontrolní orgány (zejm. KHS, OIP, ÚOOÚ, interní audit).

Uplatnění práv
subjektů údajů
a další info.:

Bližší informace, jako jsou kontakty na Správce osobních údajů či možnost uplatnění práv
subjektů údajů - viz www.eop.cz.

V Opatovicích n/L, 5. 3. 2021

