
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

(vyplňuje se pro účely konání akcí) 

já, níže podepsaný/á  

jméno a příjmení:   ............…………………………………....................……...........………………………………........... 

osobní číslo (uvádí zaměstnanec nebo student):   …………………………………………...............………………….. 

narozen/a: (nevyplňují zaměstnanci a studenti):   ……….………………………………………………..........………... 

bytem (nevyplňují zaměstnanci a studenti):   ……………………………………………….........………………........... 

 
Důvod vstupu do vnitřních prostor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen 
„VŠB-TUO): 
 
 
.............................................................................…………………………………………………………………………….. 
 
Čestně prohlašuji, že: 
- není mi známo, že trpím onemocněním COVID-19 nebo jiným infekčním onemocněním, 
- není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním 

či jiným infekčním onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa, 
- netrpěl/a jsem v posledních třech týdnech a netrpím ani v den podpisu tohoto čestného 

prohlášení zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, 
pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů, 

- jsem v posledních 14ti dnech nepobýval déle než 12 hodin v zemi, která není na aktuálním 
seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 

 
Dále čestně prohlašuji, že údaje v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a nezatajil/a jsem 
úmyslně žádné mně známé informace a je mi známo, že uvedením nepravdivých údajů v tomto 
čestném prohlášení mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních osob pohybujících se ve 
vnitřních prostorách VŠB-TUO. Jsem si dále vědom/a, že vědomým uvedením nepravdivých údajů 
se vystavuji nebezpečí trestního stíhání pro šíření nakažlivé lidské nemoci dle §152 a §153 zák. č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník. 
 
 
 
V ………………………………….. dne……………………………..  
 
 
 
 
podpis ………………………………………… 

formanova
Zvýraznění

formanova
Lístek s poznámkou
Informace o zpracování Vašich osobních údajůVaše osobní údaje zpracovává správce VŠB-TUO  v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní legislativou.     Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce (opatření spočívající v předcházení šíření nakažlivé nemoci mezi zaměstnanci a studenty správce)Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy u pořadatele akce, a to po dobu 1 měsíce, poté budou skartovány.  Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem trasování nákazy COVID-19. Více k ochraně osobních údajů naleznete na adrese www.vsb.cz/cs/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.


