
 

Čestné prohlášení 

 
k provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 u třetí osoby před zahájením návštěvy u uživatele 

Domova pro seniory v Přerově v souladu s bodem 3 Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č.1264 
o přijetí krizového opatření 

 
Jméno a příjmení:  .......................................................................... 

Rodné číslo:  ............................................................................ 

Trvalé bydliště: ......................................................................................... 

Kontaktní údaje (telefon, email):  ......................................................................... 

Jméno a příjmení uživatele sociálních služeb: .................................................................... 

 
Tímto čestně prohlašuji, že: 

1) souhlasím s provedením POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, 

2) beru na vědomí, že pozitivní výsledek POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV- 2 

neumožní návštěvu realizovat, 

3) v případě pozitivního výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, beru 

na vědomí doporučení návštěvy/kontaktování praktického lékaře, 

4) souhlasím s evidencí a archivací čestného prohlášení po dobu nezbytně nutnou v souvislosti 

s úhradou nákladů testování z veřejných rozpočtů, 

5) jsem se seznámil/a s přílohou č. 1 Souhlas pro zpracování osobních údajů, která je nedílnou 

součástí čestného prohlášení. 

 

 
V ............................. dne ............................. ................................................................. 

Podpis 
 

 Vyplní poskytovatel pobytové sociální služby: 

Použitý test B Y L / N E B Y L z distribuce Avenier, a. s. 

Výsledek testu: Test provedl: 

 pozitivní Dne ............................ v. .............. hodin. 

 negativní 

Razítko, podpis: 

 

Toto čestné prohlášení lze do 48 hodin využít jako doklad o výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru 

SARS CoV-2 ve všech ostatních příspěvkových organizacích Olomouckého kraje. 
 

Výše jmenovaný/á tímto stvrzuje, že souhlasí s provedením POC testu na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 a že byl/a seznámen/a s pravidly návštěv a doporučenými 

režimovými opatřeními, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. 

 
 
.................................................... 

Podpis 



Příloha č. 1 Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

I. Identifikace a účel zpracování 

Já 
 

jméno a příjmení      

rodné číslo    

trvalého bydliště      

e-mail     

telefonní číslo        

uděluji tímto souhlas 

 
Sociální služby města Přerova, p. o.  

IČO: 49558854 

se sídlem: Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

jako správci (dále jen „Správce“), 

aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovával mé osobní údaje 

(jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, e-mail, telefonní číslo a výsledek POC 

testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2). Tyto osobní údaje budou Správcem 

zpracovány za účelem realizace návštěvy třetí osoby u klientů pobytové sociální služby. 

 

Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. 

 
 

II. 
S výše uvedeným zpracováním uděluji tímto svůj výslovný souhlas. Souhlas je svobodný 

a jsem si vědom/a toho, že jej můžu vzít kdykoli zpět. Byl/a jsem řádně poučen/a, že odvolání 

souhlasu musí být učiněno prokazatelnou formou, nejlépe písemně. 

 

 

III. Poučení 
Beru na vědomí, že podle Obecného nařízení mám právo: 

 

➢ vzít souhlas kdykoli zpět, 

➢ požadovat informaci, jaké mé osobní údaje jsou Správcem zpracovávány, 

➢ požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

➢ vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

➢ požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 

➢ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
 

 

 

V  dne   Podpis   


