Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace na vyšetření na
přítomnost SARS-CoV-2 v rámci aplikace
Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz)
1. Udělujete tímto souhlas Kraji Vysočina, IČ: 70890749 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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“)
zpracovával tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení,
rodné číslo,
datum narození,
místo narození,
bydliště,
e-mail,
telefonní číslo,
výsledek vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2.

2. Správce vytvořil a provozuje aplikaci Samoplátci COVID Vysočina (dále jen „Aplikace“),
jejímž účelem je zajistit pro Vás jakožto uživatele Aplikace přihlášení na vyšetření zjišťující
přítomnost SARS-CoV-2 (formou odběru) ve Vašem organismu (dále jen „Vyšetření“),
zaslání pozvánky na Vyšetření formou SMS na Vámi zadané telefonní číslo a zaslání
výsledku Vyšetření formou SMS na Vámi zadané telefonní číslo. Účelem Aplikace je dále
předání výše uvedených osobních údajů poskytovatelům zdravotních služeb pro realizaci
Vyšetření a pro případné poskytnutí návazných zdravotních služeb podle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dále předání výše
uvedených osobních údajů příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické
stanici) za účelem zajištění činností a plnění povinností podle zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví. Cílem provozu Aplikace je efektivní organizace a koordinace
komunikace mezi pacienty, poskytovateli zdravotních služeb a orgány ochrany veřejného
zdraví za účelem ochrany Vašeho zdraví i veřejného zdraví v ČR.
3. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je
nutné zpracovat za účely uvedenými v předchozím bodě. Účelem zpracování Vámi
uvedených osobních tedy údajů je:
-

-

zajištění přihlášení na Vyšetření,
zaslání pozvánky na Vyšetření formou SMS na Vámi zadané telefonní číslo,
zaslání výsledku Vyšetření formou SMS na Vámi zadané telefonní číslo,
předání výše uvedených osobních údajů poskytovatelům zdravotních služeb pro
realizaci Vyšetření a pro případné poskytnutí návazných zdravotních služeb
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování,
předání výše uvedených osobních údajů příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví (hygienické stanici) za účelem zajištění činností a plnění povinností podle
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

4. Vámi výše zadané osobní údaje budou Správcem ukládány po dobu 10 let.
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5. Udělením tohoto souhlasu berete na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou
Správcem zpřístupněny příslušné krajské hygienické stanici za účelem zajištění činností a
plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a poskytovatelům
zdravotních služeb v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
6. Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat manuálně i automatizovaně.
Zpracování osobních údajů prováděné Správcem zahrnuje následující postupy:
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, nahlédnutí.
7. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů
je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět (lze jej odvolat), a to například zasláním emailu na podatelna@kr-vysocina.cz nebo dopisu na adresu Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava. V takovém případě budou odstraněny osobní údaje
dotyčné osoby z Aplikace.
8. Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a vyžádat si kopii
těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
- na přenositelnost údajů,
- vznést námitku proti zpracování,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
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