
Máte možnost zabezpečit svůj účet pomocí vícefaktorového 
ověřování.

Za tímto účelem zadejte své mobilní telefonní číslo a při 
každé registraci vám bude zaslán čtyřmístný kód, který 
musíte zadat.

Tato funkce chrání váš účet před neoprávněným přístupem.

Tuto funkci můžete aktivovat kliknutím na znaménko v levém 
horním rohu.

Aktivujte vícefaktorové ověřování

Toto okno již nezobrazovat



Abyste se mohli účastnit testovacího postupu týkajícího se možné infekce virem Sars-CoV-2 
(virus Corona), musíte se zaregistrovat. Chcete-li to provést, zadejte svou e-mailovou adresu a 
heslo a klikněte na tlačítko „odeslat“.

Poté obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení vaší e-mailové adresy.

Jakmile kliknete na tento odkaz, budete muset poskytnout další informace a my vás 
provedeme dalším registračním procesem.

Registrace

Emailová adresa Zopakujte emailovou adresu

Heslo, které používáte, musí splňovat následující podmínky:

alespoň jedno písmeno

alespoň jeden speciální znak

alespoň jedno číslo

alespoň 8 znaků dlouhé

Heslo Zopakovat heslo

Zadejte text z obrázku

Kliknutím na „Odeslat“ souhlasím s obecnými podmínkami používání

Poslat



Milý
Zaregistrovali jste se k účasti na testovacím postupu týkajícím se možné infekce Sars-
CoV-2 (koronový virus).

KLIKNĚTE ZDE pro potvrzení vaší registrace.

Poté vás provedeme dalším registračním postupem a obdržíte informace o odeslání 
vzorku.
s pozdravem
Váš tým CENTOGENE

doručená pošta Registrace aplikace Corona Test



NeAno

země PSČ město

silnice číslo domu

Telefonní číslo

Liší se vaše místo pobytu od místa vašeho pobytu v následujících 14 dnech?

Přiřadit instituci (volitelně)

Přístupový kód

číslo pasu

Doklady, údaje z pasu (volitelné - pro nálezy s dokladem totožnosti)

platí do státní příslušnost

Fotografie
Cestovní pas

(přední)



Osobní údaje

Pan / paní Titul Příjmení Jméno

Datum narození Dodatečné informace Státní příslušnost

Kontaktní údaje

Země PSČ Město

Silnice číslo domu

Telefonní číslo e-mailová adresa



Poslali jsme vám e-mail. Přejděte do svého e-mailového 
programu a vyhledejte e-mail. Podívejte se do složky 

SPAM a dejte nám pár minut trpělivosti. Poté stiskněte 
odkaz v e-mailu. Tím se aktivuje vaše registrace a poté se 

můžete přihlásit zde.

Dokončit registraci



Kliknutím na „Uložit“ autorizuji Dr. Bauer Laboratoriums GmbH k vyšetření mého výtěru z krku nebo vzorku testované osoby, jejíž zákonný zástupce, zákonný zástupce nebo zákonný 
zástupce jsem, na přítomnost infekce virem SARS-CoV-2.

Kliknutím na „Uložit“ také kdykoli odvolatelný souhlas se společností Centogene GmbH a Dr. Osobní údaje společnosti Bauer Laboratoriums GmbH, včetně zdravotních údajů o mně

Souhlas

za účelem organizace a provádění vyšetřování

za účelem anonymního vědecko-statistického vyhodnocení společností Centogene GmbH

zpracovány, jak je podrobněji uvedeno v informacích o ochraně údajů

Společný boj s Coronou

Aktivně přispějte k potlačení pandemie. Použijte varovnou aplikaci Corona.

Používání aplikace je velmi snadné. Vaše data jsou v bezpečí a nebudou předána.

1. Stáhněte si aplikaci z Apple Store nebo Google Play Store. Aplikace je zdarma.
2. Snadno nastavte aplikaci. Budete poučeni v aplikaci.

3. V případě pozitivního výsledku testu můžete dobrovolně varovat ostatní uživatele aplikace.

Poznámky k ochraně dat: Aby bylo možné použít váš výsledek testu v aplikaci, je nutné, aby byl váš výsledek testu přenesen do serverových systémů aplikace poskytovaných Institutem Roberta Kocha (RKI). Stručně řečeno, 
toto se provádí uložením výsledku testu, propojeného se strojově čitelným QR kódem, na vyhrazeném serveru v infrastruktuře aplikace. QR kód je váš pseudonym; pro zobrazení výsledku testu v aplikaci nejsou vyžadovány 
další osobní údaje. Obdržíte kopii QR kódu s vašimi nálezy, který lze načíst do aplikace pomocí funkce fotoaparátu ve vašem smartphonu. Toto je jediný způsob, jak propojit výsledek testu s vaší aplikací. S vaším souhlasem 
pak můžete použít svůj výsledek testu s aplikací. Výsledek testu bude automaticky odstraněn ze serveru aplikace po 21 dnech.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Vezměte však na vědomí, že vzhledem k existující pseudonymizaci ji nelze přiřadit vaší osobě, a proto budou vaše údaje automaticky smazány až po uplynutí 
21denní lhůty pro uložení. Podrobnosti o tom najdete také v informacích o ochraně údajů v aplikaci Corona Warning App institutu Robert Koch.

Tímto potvrzuji, že souhlasím s přenosem mého výsledku pseudonymního testu do infrastruktury aplikace pomocí QR kódu.

Zachránit



Aktuální zjištění Objednejte nový test

Příjmení Jméno

XXXX XXXX

Datum narození


