
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a POUČENÍ V SOUVISLOSTI 
S TESTOVÁNÍ OBYVATELSTVA 

 
1. Správce osobních údajů a subjekt údajů 

EMA Emergency, s.r.o., IČ: 061 07 788, se sídlem Neředín 937, 779 00 Olomouc, email: 

ema.ambulance@gmail.com jako provozovatel odběrného místa  - antigenní odběrové místo, 

poskytující zdravotní služby mimo zdravotní zařízení, které poskytuje zdravotní výkony v podobě 

odběru antigenních testů či výtěru z nasofaryngu pomocí RT-PCR testu, a to za účelem zjištění  

přítomnosti  viru SARS-CoV-2, a to ve spolupráci s laboratoří provozující společnosti AeskuLab 

k.s., IČ: 604 70 488, se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, zpracovává osobní údaje 

testovaných osob, a to buď jako „správce osobních údaje“, popřípadě jako „zpracovatel“. 

V případě, že zdravotní výkony provádí EMA Emergency, s.r.o. pro společnost AeskuLab k.s., tak 

vystupuje v postavení zpracovatele a správcem osobních údajů je společnost AeskuLab k.s.. Pokud 

zdravotní výkony popsané výše jsou prováděny mimo smlouvu o spolupráci s AeskuLab k.s., 

vystupuje v postavení správce osobních údajů. Subjektem údajů je vždy testovaná osoba. 

 

2. Rozsah, účel a právní základ pro zpracování 

O testované osobě jsou zpracovávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, 
rodné číslo, zdravotní pojišťovna, telefon, email testovaného a výsledek provedené testu s datem 
jeho provedení. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem zápisu do Informačního systému 
infekčních nemocí (ISIN), vedení zdravotnické dokumentace o testovaném, ověření totožnosti 
testovaného, komunikace s příslušnými institucemi, zejména s příslušnou krajskou hygienickou 
stanicí a zdravotní pojišťovnou testovaného, vykazování a úhrady výkonu u příslušné zdravotní 
pojišťovny a pro případ budoucí kontroly při šetření poskytnutí zdravotní výkonu. Dále za účelem 
vzájemného předávaní osobních údajů v rámci rezervačního systému provozujícího společností 
AeskuLab k.s. a v rámci vzájemného předávání osobních údajů za účelem provedení výsledku testu 
RT-PCR výše zvolenou laboratoří.  
 
3. Subjekty zpracovávající osobní údaje  

Osobní údaje zpracovává EMA Emergency, s.r.o. v písemné a elektronické podobě. 

 

4. Zpřístupnění údajů jiným osobám 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněných dle zvláštních právních předpisů, 

vůči nimž má společnost povinnost poskytnout součinnost ze zákona (např. PČR, krajské 

hygienické stanici, zdravotní pojišťovně, správci daně apod.), případně osobě, s níž bude mít EMA 

Emergency, s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v rámci probíhající vzájemné 

spolupráce. Na dotaz subjektu údajů budou sděleny podrobnější informace o zpracovatelích. 

 

5. Doba zpracovávání osobních údajů 

Osobní údaje zaměstnance budou zpracovány a uloženy po dobu 5 let, pokud právní předpis 

nevyžaduje delší uchování.  

 

6. Právo na přístup subjektu údajů k osobním údajům 

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či 

nejsou zpracovávány a dále pokud jsou, tak má právo získat informaci, pro jaké účely se tyto 

zpracovávají, komu tyto mohou být zpřístupněny, o jakou kategorii osobních údajů se týká, o tom, 

že může požadovat od správce opravu těchto údajů, vznášet námitky proti zpracovávání a jiná 

práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, 

stejně jako právo požadovat, aby společnost EMA Emergency, s.r.o. provedla příslušnou opravu 
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či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních 

údajů). Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností EMA Emergency, s.r.o. či 

v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost EMA 

Emergency, s.r.o. jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy ema.ambulance@gmail.com. 

Stejně tak správce poučuje subjekt údajů o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, se sídlem v Praze. 

 

7. Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 

Subjekt údajů má právo v případech stanovených nařízení GDPR požádat správce o opravu nebo 

doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údaje, pokud 

odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování 

osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracovávání osobních údajů u správce. 
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