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Prohlášení o souhlasu s provedením antigenního testu PoC 
Antigenní rychlotest PoC (zkratka anglicky Point-of-Care) se používají k získání výsledků přítomnosti 
infekce koronavirem SARS-CoV- 2 a ke snížení nebo prevenci rizika šíření viru SARS- CoV- 2. 
 
Antigenní test PoC je zdarma. Neexistuje povinnost testování. Chci se otestovat dobrovolně. 
Testování provádí vyškolený personál výtěrovou tyčinkou s tampónem. Výsledek je obvykle k 
dispozici cca po 15 minutách. 
 
Byl jsem informován, že v případě pozitivního testu bude jmenovitě a neprodleně informována 
hygienická stanice o výsledku test. Dále ujišťuji, že v případě pozitivního testu se okamžitě a bez 
průtahů odeberu do domácí karantény. 
 
Byl jsem informován o rizicích testování. Tímto uděluji svůj souhlas s provedením antigenního testu 
PoC v souladu s předpisy "Nařízení o právo na testování v souvislosti s detekcí přímého patogenu 
koronaviru SARS-CoV-2 (Nařízení o koronavirusových testech – TestV)" v aktuální verzi vůči 
společnosti Oskarshausen GmbH. Svůj souhlas mohu v budoucnu kdykoli odvolat. Zrušením mého 
souhlasu není dotčena zákonnost provedení testu až do chvíle odvolání. 
 

Jméno a příjmení:         
(tiskovým písmem)                          
 
Adresa:                         

 

 
 

 

 
 

 

 
E-Mail: 

 

 
Telefon/mobil: 

 

 
 
____________________________________________                                         ____________________________________________ 
Město, datum         Podpis (jméno, příjmení) 
 
 
Souhlas rodičů s dětmi mladšími 18 let: 
 
Jméno a příjmení rodiče:                 __________________________________________________________________________ 
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Doplňující informace o zpracování osobních údajů pro účely antigenního testu PoC: 

Společnost/instituce: Dresario GmbH 
Adresa: Burgker Straße 39 
PSČ, místo: 01705 Freital, NĚMECKO 
Telefon: 0351/7999277-0 
E-mail: testcenter@dresario.de 
 
Našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat na výše uvedené adrese nebo 
e-mailem. 
 
Vaše práva 
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte následující 
práva. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo na informace o okolnostecg i  o údajů 
o vás uložených (čl. 15 GDPR).  Pokud budou nesprávné osobní údaje zpracovávány, máte právo na 
opravu (čl. 16 GDPR). Pokud jsou splněny zákonné požadavky, můžete požádat o výmaz nebo 
omezení zpracování či vznesení námitky proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 GDPR). 
 
Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo existuje smlouva o zpracování údajů a zpracování 
údajů je prováděno automatizovaným postupem, máte právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). 
Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s 
účinností do budoucna (čl. 7 odst. 3 GDPR). Při zpracování vašich osobních údajů a dodržení vašich 
práv v souladu s čl. 2 odst. dle GDPR se můžete v souvislosti s dotazy poradit s naším výše uvedeným 
kontaktem na pracovníka pro ochranu osobních údajů (čl. 38 odst. 4 GDPR). 
 
Právo na podání stížnosti 
Máte právo obrátit se na náš úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že 
zpracování vašich údajů porušuje GDPR nebo jiné nařízení o ochraně osobních údajů (Čl. 77 GDPR). 
Náš úřad pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat zde: 
Saský úředník pro ochranu osobních údajů: 
Pan Andreas Schurig 
Devrientstrasse 5 
01067 Drážďany, Německo 
Telefon: +49 (0)351 85471-101 
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 
Internet: www.datenschutz.sachsen.de 
 
Právní základy zpracování 
Právním základem je Váš souhlas v souladu s čl. 9 odst. 2 lit. a GDPR i.V.m Nařízení o právo na 
testování na detekci koronaviru koronaviru SARS-CoV-2 (CoronavirusTest Ordinance – TestV) v 
souladu s platným TestV. Další zpracování může být v jednotlivých případech výsledkem 
souvisejících právní a smluvních závazků. 
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Příjemci Vašich údajů 
Vaše údaje budou zpracovávány pouze zaměstnanci, kteří jsou odpovědni při odpovídajícím plnění 
úkolů zachovávat mlčenlivost. Údaje budou předány třetím stranám pouze v rozsahu vyžáděném 
právními povinnostmi, např. dle ustanovení § 7 zákona o ochraně před infekcemi (IfSG) příslušným 
orgánům. 
 
Doba uchovávání údajů 
Vaše prohlášení o souhlasu a dokumentaci testi si ponecháme pro účely ověření v rámci zákonných 
lhůt na období uchování, Vzorky budou po provedení a stanovení výsledků zničeny a vhozeny do 
odpadu. 
 
Povinnost poskytnutí údajů 
Se souhlasem s antigenním testem PoC musíte poskytnout své údaje. 
V případě pozitivního výsledku testu jsme povinni jmenovitě podat hlášení příslušného orgánu. Bez 
těchto údajů nemůžeme provést test. 
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