
Zásady ochrany osobních údajů 
 
Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou chytratriaz.cz je respektovat vaše soukromí ohledně 
jakýchkoli informací. Žádné osobní údaje, ani údaje o zdravotním stavu se neskladují na internetovém 
úložišti. 
 
Zásady ochrany osobních údajů webu www.chytratriaz.cz 
Správa webu www.chytratriaz.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na            
Internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních            
údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské            
unie (GDPR). Účely, pro které zpracováváme osobní údaje, jsou tyto: vaše data se zpracovávají za               
účelem identifikace rizika infekce COVID-19 při vstupu do nemocnice. 
 
Shromažďování a používání osobních údajů 
Osobní údaje a zdravotní údaje neshromažďujeme nikde na serverech, tyto data slouží pouze k              
indentifikaci rizika infekce COVID-19. Uživatel má kontrolu nad svými daty a využívá tuto aplikaci              
dobrovolně. 
 
Uživatel využívá aplikaci k určení rizika infekce COVID-19 při vstupu do nemocnice. Takové určení              
je povinné, nicméně využití aplikace je dobrovolné. Uživatel může využít papírovou formu dotazníku.             
Povinná registrace představuje vložení jména a příjmení, telefonního čísla a rodného čísla. Tyto údaje              
následně slouží pro vygenerování QR kódu, který je v daném telefonu uložen. Daný QR kód slouží k                 
naskenování zdravotníkem a potvrzení zda má uživatel podezření na infekci COVID-19. Údaje:            
telefonní číslo, jméno a příjmení, rodné číslo, symptomy a epidemiologická anamnéza jsou uloženy             
pouze v telefonu uživatele. Data nejsou využita žádným způsobem. 
 
V rámci dotazníku vyplňuje uživatel následující zdravotní a osobní informace: 

● Jméno a příjmení 
● Rodné číslo 
● Telefonní číslo 
● Odpovědi ANO/NE na otázky týkající se symptomů a epidemiologické anamnézy 

Veškeré zadané údaje zůstávají uloženy v mobilním telefonu uživatele. K přenosu dat dochází až ve 
chvíli, kdy uživatel vědomě stiskne tlačítko “Zobrazit QR kód” a ukáže displej svého telefonu s 
vygenerovaným QR kódem zaměstnanci nemocnice. Zaměstnanec nemocnice vidí pouze symptomy 
tedy odpovědi ANO/NE na otázky týkající se symptomů a epidemiologické anamnézy, zaměstnanec 
nemocnice z naskenovaného QR kódu nedokáže identifikovat pacienta a tak nemůže dojít k úniku dat. 
Data se přenášejí pomocí QR kódu do telefonu zdravotníka, kde se neukládají, po odbavení pacienta 
jsou tato data odstraněna ze zaměstnancova zařízení. Předání dat zaměstnanci nemocnice v podobě 
QR kódu představuje ekvivalent jejich nadiktování v rámci vstupního pohovoru u triážovacích míst. 
 

Ukládání, úprava a mazání dat 
Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám www.chytratriaz.cz, má oprávnění nadále            
je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše                 
osobní údaje uloženy: čas potřebný k využití údajů pro hlavní činnost webu. V případě, že budete chtít                 
smazat data z Vašeho telefonu, stačí kliknout na ikonku “koše”, tím se vymažou data z telefonu. Vaše                 
osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. 

http://www.chytratriaz.cz/


 
Využití technických údajů při návštěvě webu 
Když navštívíte web www.chytratriaz.cz, bude Vám do místního uložiště telefonu uložena aplikace.            
Do místního úložiště se budou též ukládat veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození,              
telefon, odpovědi ANO/NE na otázky týkající se symptomů a epidemiologické anamnézy).  
 
Využívání souborů localstorage 
LocalStorage (místní úložšitě) je soubor vytvořený webovými stránkami ve Vašem zařízení. Místní            
úložiště slouží pro účely zlepšení našich služeb. Jedná se o malé soubory ve vašem zařízení sloužící k                 
místnímu uložení dat. Tyto soubory jsou využívány k zajištění správné funkčnosti stránek, k             
zapamatování údajů uživatele v jeho zařízení. Můžete je smazat vymazáním historie prohlížeče. Tyto             
soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky              
a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné.                
Díky těmto souborům bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. 
 
Účel zpracovávání 
Vaše data se do telefonu ukládají za účelem identifikace rizika infekce COVID-19 při vstupu do               
nemocnice. Není povinné využívat aplikaci, můžete využít i papírovou formu dotazníku. 
 
Právní základ zpracovávání 
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Souhlas se zpracováváním             
údajů ve veřejném zájmu dle čl. 6 ods. 1 písm. a) a e) gdpr ve spojení s vyjímkou podle čl. 9 písm. i) ) 
 
Práva dotknutých osob 
Máte právo od toho, kdo osobní údaje zpracovává požadovat:  

● vydání rozhodnutí zda jsou nebo nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány zprostředkovatelem 
● opravu nesprávných, nepřesných ani neúplných údajů nelze požadovat, jelikož žádná data           

nejsou u zprostředkovatele skladovány 

Jaké jsou 

● právo na přístup – můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás               
zpracováváme. 

● právo na opravu – můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,              
které o Vás zpracováváme. 

● právo na výmaz - můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k               
některé z následujících situací: 

○ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak             
zpracovány; 

○ v minulosti jste nám na zpracovávání poskytli souhlas, který odvoláte a my zároveň             
nejsme oprávněn zpracovávat předmětné osobní údaje bez Vašeho souhlasu; 

○ namítáte vůči zpracování prováděném ve specifických situacích podle GDPR (úloha          
realizována ve veřejném zájmu, oprávněný zájem Provozovatele nebo profilování) a          
nad vašimi zájmy, právy a svobodami nepřevažují žádné oprávněné důvody pro           
zpracování nebo 

○ osobní údaje zpracovány nezákonně; 



○ osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva EU             
nebo práva Členského Státu, kterému Provozovatel podléhá; 

○ osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti           
podle GDPR. 

● právo na omezení zpracování - můžete Provozovatele požádat, aby omezil zpracování Vašich            
osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací: 

○ popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby             
Provozovatel mohl přesnost údajů ověřit; 

○ zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a            
místo toho žádáte o omezení jejich použití; 

○ provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete            
k určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

○ vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ve specifických situacích           
podle GDPR (úloha realizována ve veřejném zájmu, oprávněný zájem Provozovatele          
nebo profilování), a to dokud nebude ověřeno, že oprávněné důvody Provozovatele           
převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

● právo na přenositelnost údajů - jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje na základě: 

○ vašeho souhlasu nebo 
○ je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, 

a zároveň jde o zpracovávání automatizovanými prostředky zpracování, máte právo žádat o přenesení             
osobních údajů k jinému provozovateli. To platí tehdy, pokud jste osobní údaje poskytli             
Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tímto právem            
nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

● právo vznášet námitky - můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních            
údajů u Provozovatele pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného           
zájmu Provozovatele a vždy, když Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného            
zájmu nebo veřejného zájmu, včetně profilování. 

● právo podat stížnost - máte právo podat stížnost na kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro 
ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, 
https://www.uoou.cz 

 
 
 
Obecné podmínky používání aplikace 
Mobilní aplikace Chytrá Triáž slouží k určení podezření na infekci COVID-19. Po vyplnění osobních              
údajů (jméno, příjmení, rodné číslo a telefonní číslo), symptomů a epidemiologické anamnézy je             
vygenerován QR kód. Bez vyplnění těchto údajů není možné vygenerovat QR kód. Tento QR kód               
obsahuje veškerá data, která uživatel vyplnil v dotazníku a slouží k přenesení informací do telefonu               
zaměstnance nemocnice, který vyhodnotí riziko infekce COVID-19. Osobní údaje ani data o            
zdravotním stavu z aplikace se nikde neskladují. 

https://www.uoou.cz/

