Informace o zpracování osobních údajů v
rámci Projektu: IT podpora OČKOVÁNÍ
V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů
v rámci Projektu: IT podpora OČKOVÁNÍ. Dozvíte se zde, jaké osobní
údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě právních
předpisů, jak tyto údaje zpracováváme a jaká máte v souvislosti
se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1. Úvod
Z důvodu krizového vývoje epidemiologické situace na území České republiky
spojené s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, který vyvolává onemocnění
COVID-19, bylo rozhodnuto o plošném dobrovolném očkování
obyvatelstva České republiky proti COVID-19, protože právě očkování je
nejúčinnějším nástrojem kontroly pandemie onemocnění COVID-19, , resp.
zabránění šíření tohoto infekčního a hromadně se vyskytujícího onemocnění.
Hlavním cílem očkovací kampaně proti COVID-19 je tedy ochránit obyvatele
ČR a omezit dalšímu šíření nákazy v populaci, a to zajištěním prevence
onemocnění touto infekcí a prevence reinfekce. Pouze dlouhodobá
preventivní ochrana před onemocněním dokáže zabránit vzniku dalších vln
pandemie. Tím lze dosáhnout snížení počtu úmrtí, zabránit přetížení
zdravotnických zařízení, přispět k ochraně rizikových skupin obyvatelstva,
zdravotnických pracovníků a ochraně klíčových složek kritické infrastruktury.
Samotné očkování je zcela DOBROVOLNÉ a je na rozhodnutí subjektu
údajů, zda jej využije. V návaznosti na to je také dobrovolné využití
IT systému, které k registraci očkování slouží.
Koncept IT podpory vychází z dokumentu “Strategie očkování proti covid19 v České republice” (vzata na vědomí vládou ČR 7. 12. 2020 –
aktualizována 22. 12. 2020).1 Hlavním cílem očkovací kampaně proti COVID19 je ochránit obyvatele ČR a zabránit dalšímu šíření nákazy v populaci, a to
zajištěním prevence vzniku onemocnění způsobeného touto infekcí a
prevence reinfekce. IT podpora byla vytvořena v návaznosti na implementaci
zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících

1 8.1.2021 - zVlády – Jednání vlády – Portál Aplikace ODok
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očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19 2, o náhradě
újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v
návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Účelem IT podpory očkování je zabezpečit podporu procesů a provoz
řídících a koordinačních struktur, a subjektů participujících na
procesu očkování.
IT podpora pro zabezpečení procesů očkování sestává ze tří bloků:





Centrální rezervační systém (dále jen „CRS“), který svými
komponentami plní role registrace a rezervace.
Infromační
systém
infekčních
nemocí
(dále
jen
„ISIN“)/Vakcinační modul OČKO, který svými komponentami plní
role evidence provedeného očkování a vystavení certifikátu
o provedeném očkování. ISISN je provozován na základě legislativního
zmocnění dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Aplikace a systémy podporující řídící a logistické procesy, jedná se o
systémy a aplikace Chytré karanténa jako jsou CFA, EPI Dashboard a
další.

Z hlediska IT podpory lze postup očkování rozdělit na tyto procesní
bloky:
1. Registrace – online registrační formulář pro osoby indikující jejich zájem a
souhlas s očkováním, s nutným vyplnění atributů pro prioritizaci (zařazení
osoby do příslušné skupiny).
2. Prioritizace, kapacitní plánování a výzva osoby k rezervaci termínů – z
registrací je vypočteno bodové skóre, které spolu s plánem dodávek
vakcín určuje, kdy je osoba vyzvána k rezervaci konkrétního termínu.
3. Rezervace termínů – na základě PIN kódu zaslaného notifikací bude
osobě umožněna rezervace obou termínů očkování v CRS.
4. Očkování – vlastní očkovací úkon a jeho dokumentace (zapsání úkonu do
registru ISIN a potvrzení o očkování pro osobu).

2 8.1.2021- 569/2020 Sb. Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací
látku pro očkování proti onemocnění COVI... (zakonyprolidi.cz)
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Vývoj informačních systémů vztahujících se k očkování respektuje jedno ze
základních pravidel GDPR, tedy „protection by design“. Jinými slovy již při
vývoji aplikace je třeba respektovat právo na ochranu osobních údajů.
Součástí takového přístupu je i analýza rizik spojená s užíváním informačních
systémů, strukturou dat, jejich uložením apod, což v tomto ohledu respektuje
druhé z pravidel, a to „security by design“.

2. Jaké údaje zpracováváme?
Období od 15. 1. 2021
Registrační modul:











Jméno
Příjmení
Číslo pojištěnce
Číslo pojišťovny
Místo trvalého pobytu
E-mail (variantně)
Telefon
Preferované očkovací centrum
Dosažená věkové hranice (pouze nad 80 let)
Profesní příslušnost (pouze zdravotnický pracovník)

Rezervační modul:









ČPOJ
Jméno
Příjmení
Adresa trvalého pobytu
Číslo pojišťovny
Vybrané OČM
Telefon
E-mail (nepovinný)

Následné rozšířené registrace
 Jméno
 Příjmení
 Číslo pojištěnce
 Číslo pojišťovny
 Místo trvalého pobytu
 E-mail (variantně)
 Telefon
 Preferované očkovací centrum
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Dosažená věkové hranice
Profesní příslušnost
Zdravotní stav

Jedná se o údaje, které jsou na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovány
v rámci Centrálního rezervačního systému.
Ztotožnění osoby
Rozsah vyžadovaných identifikačních údajů je vyžadován v návaznosti na
nutnost ztotožnění konkrétní osoby prostřednictvím ISIN, respektive
základních registrů (např. v rámci ROB).




Jméno
Příjmení
Datum narození

Výčet zpracovávaných osobních údajů po provedení očkování
Po provedení očkování jsou na základě zákonného zmocnění vloženy do ISIN
modul OČKO vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu:
V rámci modulu OČKO jsou evidovány následující údaje:





Jméno
Příjmení
Rodné číslo/datum narození/místo narození/občanství (pro cizince)
Číslo pojištěnce

Informace k očkování:
















Typ: Očkování proti COVID-19
Číslo
Stav: Indikováno
Indikace např. věk
Očkovací látka
Aplikační cesta
Datum vakcinace
Typ výkonu
Šarže
Expirace
Místo aplikace – končetina
Místo aplikace – strana
Místo aplikace – pozice
Poznámka
Reakce
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Subjekt, který očkování provedl

3. Proč, za jakým účelem Vaše osobní údaje
zpracováváme?
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem efektivně zajistit
objednání termínu očkování a určit pořadí očkovaných v návaznosti na jejich
zdravotní stav a rizika, která jim hrozí. Současně je účelem naplnění cílů
zákona č. 569/2020 Sb. o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací
látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené
očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Strategie očkování proti
nemoci COVID-19 (dále jen „Strategie“) bez těchto údajů by to nebylo možné.
Jelikož je však očkování zcela dobrovolné a rozhodnutí závisí čistě na
Vás, zpracováváme údaje v CRS na základě Vašeho výslovného
souhlasu. Následně osobní údaje v rámci samotného očkování jsou
již zpracovávány jako běžné lékařské úkony s dotčenou legislativou.
V rámci plnění úkolů v této Strategii zpracovává Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vaše osobní údaje jak na základě Vašeho souhlasu, tak i k plnění zákonné
povinnosti, která souhlas nevyžaduje.
•
•

Na základě Vašeho souhlasu (CRS) jsou zpracovány Vaše osobní údaje
získané výhradně pro účely registrace k očkování.
Plnění zákonné povinnosti (ISIN) zahrnuje vedení osobních údajů
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
souvisejících právních předpisů.

4. Kdo vaše osobní údaje bude zpracovávat,
jakým způsobem a komu je předáváme?
Správcem
Vámi
poskytnutých
osobních
údajů
je
Ministerstvo
zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, P. O. BOX 81, 128 01
Praha 2, IČO: 00024341.
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Zpracovatel




Národní agentura pro komunikační a informační technologie,
s.p. (dále jen „NAKIT“)
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen
„ÚZIS“)
Armáda ČR (dále jen „AČR“)

Další zpracovatelé





Reservatic s.r.o., subzpracovatel pro NAKIT (rezervační modul)
KAKTUS SOFTWARE, SPOL. S R.O.subzpracovatel
pro
NAKIT
(registrační modul)
Railsformers s.r.o., subzpracovatel pro Reservatic s.r.o. (dílčí vývoj a
podpora)
SuperNetwork s.r.o. , subzpracovatel pro Railsformers s.r.o.
(dodavatel infrastruktury)

K údajům má přístup vždy jen několik k tomu pověřených a oprávněných
osob, které jsou zavázány povinností mlčenlivosti, veškeré přístupy a operace
s těmito daty jsou zabezpečeny a zaznamenávány. Dalším osobám je
zpřístupňujeme pouze, pokud jsme tak povinni učinit na základě právního
předpisu. Za účelem dodržení všech našich výše uvedených právních
povinností, jsou Vaše údaje zpracovávány rovněž externími dodavateli IT
služeb (internetové připojení, servis výpočetní a komunikační techniky apod.),
kteří jsou zavázaní povinností mlčenlivosti a musí poskytovat maximální
záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s
právními předpisy, kterými jsou zejména:
•

•
•

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),
zákon č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů a
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících
právních předpisů.
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Data z registrace a rezervace jsou poskytována očkovacímu místu, na které
jste se rezervoval/a. Očkovací místo s těmito údaji pracuje jako správce a
poskytovatel zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., Zákon o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

5. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme v CRS pouze po dobu Vámi uděleného
souhlasu. Po jeho provedení jsou údaje uloženy v ISIN v souladu se
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících
právních předpisů.

6. Jaká máte práva při zpracování osobních
údajů?
Kromě práv a povinností Ministerstvo zdravotnictví ČR při zpracování Vašich
osobních údajů máte na straně druhé také Vy svá práva, která můžete
uplatnit. Mezi tato práva patří:
Právo na odvolání souhlasu (CRS)
Máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V
případě odvolání souhlasu nebudou výše uvedené osobní údaje nadále
zpracovávány pro účely, pro které byl tento souhlas udělen, zpracování
těchto údajů před odvoláním souhlasu ale zůstane zákonné.
Právo na přístup
Máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup
nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné
nebo neúplné, máte právo na to, abychom je opravili, popřípadě doplnili.
Právo na výmaz
V případě údajů poskytnutých v rámci CRS máte právo, abychom Vaše osobní
údaje vymazali.
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Právo na omezení zpracování
Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k
označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly zpracovávány po
omezenou dobu.
Právo na přenositelnost
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl
správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a
právo předat tyto údaje jinému správci.
Právo na lidský zásah ze strany správce
Správce poskytne u automatizovaného zpracování možnost práva na lidský
zásah, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

7. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva, kdo
zpracování Vašich osobních údajů bude
dozorovat a na koho se můžete v případě
nejasností ohledně zpracování osobních
údajů obrátit?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať
již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete
obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Ministerstva
zdravotnictví ČR prostřednictvím emailové adresy oia@mzcr.cz, nebo
písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo
zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, P. O. BOX 81, 128 01 Praha 2.
Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.
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