
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště 
Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, 

se sídlem Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

v souvislosti s návratem zaměstnanců ze zahraničí 

 

 

S ohledem na opatření proti šíření epidemie nemoci covid-19 zpracovává Obchodní 

akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, jako 

zaměstnavatel a Správce osobních údajů, Vaše osobní údaje uvedené v dokumentu 

Informace zaměstnance o návratu ze zahraničí, a to za účelem plnění povinností uložených 

Ochranným opatřením MZČR účinným od 9. 7. 2021, č.j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN 

ze dne 8. července 2021, a dále ke splnění povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost 

a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života 

a zdraví, která se týkají výkonu práce, uložené §§ 101 a 102 zákoníku práce. 

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť 

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Vašeho zaměstnavatele 

vztahuje. Případné údaje, které by vypovídali o Vašem zdravotním stavu (např. doklad 

o prodělaném onemocnění covid-19) jsou zpracovávány na základě čl. 9 odst. 2 písm. i) 

GDPR, kterou je nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti v oblasti 

veřejného zdraví.  

Z výše uvedených důvodů jsou zpracovávány i osobní údaje zaměstnanců dodavatelů, 

vykonávajících svou pracovní činnost v prostorách Obchodní akademie a Středního 

odborného učiliště Veselí nad Moravou, příspěvkové organizace. 

Pro výše uvedený účel zpracování budou zpracovávány následující osobní údaje a případně 

zvláštní kategorie osobních údajů: 

• Jméno 

• Příjmení 

• Osobní číslo 

• Datum návratu ze zahraničí 

• Dále alternativně, v případě, že Vám nebude postačovat prohlášení zaměstnance: 

údaje z potvrzení/certifikátu o provedeném testu, o prodělaném onemocnění 

covid-19, o provedeném očkování proti viru SARS-Cov-2 

 

Vaše osobní údaje nebudou zaměstnavatelem předávány nebo zpřístupňovány žádným 

dalším Příjemcům. Uchovávány budou po dobu max. 3 let od zrušení platnosti citovaného 

ochranného opatření, za účelem umožnění kontroly, zda zaměstnavatel splnil povinnosti 

uložené mu zvláštními právními předpisy. 

Informace o všech Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů 

a o způsobech jejich uplatnění, naleznete v dříve předaném dokumentu Informace 

o zpracování osobních údajů zaměstnanců. 


