
Informace o zpracování osobních údajů 

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 

 

Společnost MERO ČR, a.s., jako správce osobních údajů, tímto v souladu s č. 13 a čl. 14 nařízení 
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 „Nařízení“), poskytuje subjektům 
osobních údajů níže uvedené informace. 

I. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je společnost MERO ČR, a.s., se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, IČO: 60193468. 

Kontaktní údaje 

e-mail: info@mero.cz 

tel: 315 701 100 

fax: 315 720 110 

ID datové schránky: a4we6rx 

 

II. Účely zpracování osobních údajů 

 

Správce zpracovává osobní údaje za účelem: 
 předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, 

 zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí, 
 prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy  

 

III. Právní základ zpracování 
 

Zpracování osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, tj. je nezbytné ke splnění 
povinnosti, která se na správce vztahuje. Konkrétně se pak jedná o splnění povinnosti vyplývající pro 
správce z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, č.j.: MZDR 
47828/2020-16/MIN/KAN, z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 47828/2020-

17/MIN/KAN z 5. března 2021 a z ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zpracování 
osobních údajů je dále založeno na čl. 9 odst. 2 písm. i) Nařízení, tj. je nezbytné z důvodu veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví. 
 

IV. Kategorie příjemců osobních údajů 

 

Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy (orgánům ochrany veřejného zdraví) 
v rámci plnění povinností stanovenými příslušnými právními předpisy. 
 

V. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 
 

- Jméno, příjmení, datum provedení testu a výsledek provedeného testu na přítomnost viru SARS-

CoV-2. 

 

VI. Doba uložení osobních údajů 

 

Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu 3 let od doby pořízení. 
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VII. Práva subjektu osobních údajů 

 

1)  Právo na přístup k osobním údajům 

Jako subjekt osobních údajů máte právo být informován, jaké údaje jsou o Vaší osobě zpracovávány, 
za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, z jakých zdrojů jsou Vaše osobní údaje získány, komu jsou 
případně předány a kdo je dál zpracovává, a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich 
osobních údajů.  
2)  Právo na opravu osobních údajů 

Jako subjekt osobních údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné 
osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění 
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
 

3)  Právo na výmaz (právo být zapomenut) 
Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat odstranění osobních údajů z evidence správce 
pokud: 

- jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně; 
- zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod 

pro jejich zpracování; 
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
- vznesete námitky proti zpracování osobních údajů podle č. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné 

převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 
odst. 2 Nařízení. 

 

4)  Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů 

V určitých případech uvedených níže můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vynechány z 
dalšího zpracování, ale pouze po omezenou dobu. Zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno, 
když: 
- jako subjekt údajů popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti 

osobních údajů; 
- zpracování je protiprávní, tj. bez právního základu, a Vy, jako subjekt údajů, odmítáte výmaz 

osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy jako subjekt údajů je požadujete 

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
- Vy jako subjekt údajů jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném 

zájmu správce či třetích osob, ale dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují 
nad oprávněnými důvody subjektu údajů, v takovém případě bude zpracování osobních údajů 
omezeno po tuto dobu. 

 

5)  Právo na přenositelnost údajů 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě nebo se zpracování 
osobních údajů provádí automatizovaně, máte jako subjekt údajů právo získat své osobní údaje ve 
strukturované strojově čitelné podobě, či můžete požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému 
správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. 
 

6)  Právo vznést námitku 

Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší 
konkrétní situace. Toto právo můžete uplatnit: 
- u zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu 

státní moci nebo 



- v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva 
na přenositelnost údajů. 
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v 
případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Nařízení či jiného 
právního předpisu. 

 

VIII. Uplatnění práv subjektu osobních údajů 

 

Svá práva mohou subjekty osobních údajů uplatňovat ústně či písemně, tj. formou písemné žádosti. 
Kontaktní údaje pro uplatnění práv jsou uvedeny v čl. I tohoto dokumentu. 


