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IČO: 15888959
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POVINNÝM
ESTOVÁNÍM NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-COV-2
T

Vážení zaměstnanci a spolupracovníci,
s ohledem na současnou pandemickou situaci jsme na základě mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, v platném znění, povinni zajistit pravidelné
testování všech svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to na
pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování,
a to s frekvencí jedenkrát za týden.
Na základě naší výzvy jste povinni testování podstoupit. Výjimka z povinného testování platí pouze
pro:
•
•
•
•

osoby, které prokazatelně prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula
doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního
RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní;
osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od
jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů;
osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC
antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovníkem, ne staršího než 7 dní, a
zaměstnanci pracující na home office, pokud nedocházejí na své pracoviště a ani k našim
obchodním partnerům.

Povinnost podrobit se testování se vztahuje na zaměstnance a dočasně přidělené zaměstnance
agentury práce.
S ohledem s povinným testováním uvedeným výše Vás tímto informujeme, jakým způsobem bude
společnost TNT Express Worldwide spol. s r.o. jakožto správce osobních údajů (dále jen
„Správce“), Vaše osobní údaje shromažďovat, zpracovávat, používat a předávat.
Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace,
případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.
Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?
V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem o Vás
v souvislosti s testy na přítomnost viru SARS-CoV-2 zpracováváme:

•
•
•
•
•
•
•
•

Osobní údaje
jméno a příjmení;
číslo pojištěnce;
zdravotní pojišťovna;
datum provedení testu;
výsledek
provedeného
testu na COVID – 19;
informaci o prodělaném
COVID – 19;
informaci o provedeném
očkování proti COVID –
19;
informace o ne/existenci
příznaků COVID-19.

•
•

Účel zpracování
splnění povinnosti Správce;
předložení
výkazu
testovaných osob zdravotním
pojišťovnám ke zpětnému
proplacení
příspěvku
na
antigenní testy.

Právní základ zpracování
• plnění právní povinnosti
Správce zajistit antigenní
testování;
• plnění právní povinnosti
Správce
zajistit
bezpečnost a ochranu
zdraví zaměstnanců a
spolupracovníků;
• oprávněný
zájem
Správce
na
získání
příspěvku na antigenní
testy.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje, které následně zpracujeme, získáme přímo od Vás, na základě výsledku testování
a případně z našich HR databází. Osobní údaje budeme sdílet se zdravotními pojišťovnami, pokud
budeme žádat o proplacení příspěvku na provedené antigenní testy, a případně s dalšími správními
orgány, hygienickými a zdravotními institucemi, pokud nám bude uložena taková povinnost.
Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, za kterým
byly shromážděny a splnění našich souvisejících právních povinností. Vaše osobní údaje nebudeme
předávat, ukládat a ani jinak zpracovávat mimo Evropský hospodářský prostor.
Jaká opatření k ochraně osobních údajů činíme?
Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů včetně opatření, která zajistí,
že:
•
osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro výše uvedené účely;
•
osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu;
•
je dodržena zásada důvěrnosti osobních údajů;
•
je zachována zásada integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů;
•
zaměstnanci osobního oddělení jsou proškolení v požadavcích na bezpečnost informací; a
•
jakákoli porušení ochrany osobních údajů, pokud k nim dojde nebo je předpoklad, že k nim
dojde, jsou oznámena v souladu s platnými právními předpisy.
Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo na přístup k Vašim osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti
zpracování. Můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Dotazy a kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat přímo
Správce, který projedná žádosti o informace, dotazy a stížnosti. Kromě Správce můžete kontaktovat
také:
FedEx Express International B.V.
K rukám: Legal Department/Právní oddělení
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Paesi Bassi
E: euprivacy@fedex.com
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.

