Prohlášení o zpracování osobních údajů

Agentura pro podnikání a inovace (dále též „API“), z titulu správce osobních údajů, si tímto dovoluje
informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku, o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů
zaměstnanců API v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců ve státní správě.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a
dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce
osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů dbáme práva na
ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.
1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?
Účelem je vytváření a udržení bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí v rámci budov sídla API
v Žitné 18, Praha 2, v souvislosti se šířením SARS – Covid 19. Vše v souladu s usnesením vlády č. 249
ze dne 5. března 2021 a Nařízením generálního ředitele API NGŘ 02/21 ze dne 17.3.2021.
2. Z jakých právních důvodů zpracováváme vaše osobní údaje?
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na API, jako zaměstnavatele vztahuje,
a to ze zákonů základě § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a § 113 písm. a) a c)
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nově pak dle unesení vlády č. 249 ze dne 5. března 2021
k povinnosti testování státních zaměstnanců, vše upraveno na API v NGŘ 02/21.
Zvláštní kategorii osobních údajů pak zpracováváme pro plnění zvláštních práv subjektu údajů
v oblasti pracovního práva a pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance dle čl. 9 odst. 2 písm.
b) a h) obecného nařízení (GDPR).
3. Která data shromažďujeme a dále zpracováváme?
Zpracování osobních údajů se týká všech zaměstnanců API docházejících k neodkladnému plnění
pracovních a služebních úkolů do sídla API, tedy – státních zaměstnanců, zaměstnanců podle
zákoníku práce a také zaměstnanců na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti.
Zpracovávat budeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení a číslo pojištěnce (rodné číslo), a v rámci
formuláře Čestné prohlášení o výsledku antigenního testu se uvádí útvar zaměstnance, datum a čas
testování, výsledek provedeného testu.
4. Jak dlouho uchováváme vaše data?
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, vymezenou povinným testováním
zaměstnanců ve státní správě dle usnesení vlády, jakož i k nezbytné kontrole evidence provedených
testů, zpracování nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout atp.
5. Jak chráníme vaše data?
V elektronické podobě jsou OÚ uloženy v adekvátně zabezpečené a veřejně nepřístupné složce na
vlastním serveru API.
Organizační bezpečností opatření: vnitřní předpisy API – SP 11/2018 Etický kodex API, SP 27/2016
Podmínky mlčenlivosti zaměstnanců.

6. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou poskytovány?
Vše je popsáno v NGŘ 02/21 ze dne 17.3.2021. Přístup k Vašim osobním údajům má za PHR vybraný
zaměstnanec, který má zajištěn přístup k informacím zaslaným na antitest@agentura-api.org.
Ve statistické, tedy v anonymizované podobě, budou data předávána vedení API. Půjde o formát
celkového počtu provedených testů a celkový počet zachycené pozitivity.
V případě pozitivního výsledku antigenního testu postupuje pozitivně testovaný zaměstnanec dle
závazného postupu stanoveného v NGŘ 02/21 na straně 3 a 4, pod body 1 až 9.
7. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit?
Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím formuláře a postupu uvedeného na www stránkách API.
8. Kontaktní informace
Na správce je možné se obrátit na adrese: API, Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, IČO: 05108861.
Dozorový orgán
Máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: +420 234 665 111
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
Žádost na uplatnění práv Subjektu údajů je možné podat výše uvedeným způsobem nebo můžete
přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová
E-mail: poverenec@mpo.cz
Tel.: 224 852 371

