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Vážení členové týmu,
protože jednotlivé země a organizace zavádějí aplikace pro trasování kontaktů, které mají
pomoci zpomalit šíření viru COVID-19, chtěli bychom Vám poskytnout informace o tom, co
tyto „aplikace“ dělají, o jejich výhodách a problémech.
Co jsou aplikace pro trasování kontaktů a proč jsou k nim potřeba pokyny?
Aplikace pro trasování kontaktů jsou navrženy tak, aby sledovaly ty, kteří byli v bezprostřední
blízkosti osoby nakažené virem, a používají mobilní telefon osoby jako snímač. Po pozitivním
testu na COVID-19 může zdravotnický pracovník pomocí aplikace rychle upozornit osoby,
které se nedávno nacházely poblíž infikované osoby. Pokud velké procento populace používá
aplikaci pro trasování, může to velmi účinně pomoci při izolaci viru. Bohužel se u těchto
aplikací používají různé technologie a procesy. V některých případech vlády nebo organizace
vytvářející aplikace shromažďují nadměrné osobní údaje, které nejsou pro trasování kontaktů
zapotřebí. To vedlo k obavám týkajícím se ochrany osobních údajů.
Pokyny
Některé země, například Čína a Indie, nařizují používání aplikací nebo sledují pohyb osoby
bez jejího výslovného souhlasu. V jiných zemích je používání aplikací dobrovolné. Jako
společnost podporujeme opatření na ochranu našich komunit, a máte tedy zcela jistě
možnost nainstalovat si tento typ aplikace do svého mobilního telefonu od společnosti
CoorsTek. Vezměte prosím na vědomí, že společnost CoorsTek u aplikací pro trasování
kontaktů neposkytuje podporu, ani nebude shromažďovat jakékoli informace z jejich
používání.
Důrazně doporučujeme, abyste se seznámili s podrobnostmi ohledně toho, co Vaše aplikace
pro konkrétní zemi sleduje a jakým způsobem, než si ji stáhnete. Jak již bylo zmíněno,
některé země shromažďují více informací, než je skutečně nutné pro trasování
kontaktů. Právě teď jsou nejbezpečnějšími aplikacemi pro osobní data ty, které byly speciálně
vyvinuty na společné platformě Google/Apple. Není k dispozici jediný dokonalý zdroj, kde
byste se o aplikacích dozvěděli vše potřebné, proto Vás žádáme, abyste si o nich před
stažením zjistili co nejvíce informací.
Máte-li dotazy nebo obavy, kontaktujte prosím oddělení IT Helpdesk (Uživatelská podpora IT)
a my uděláme vše pro to, abychom Vám poradili.
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