
Domov pod Vinnou horou 
příspěvková organizace, Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín 

 

          Sídlo organizace: Dlouhoveská 91/1915, Hlučín                                                                                                   Tel: 595 020 571 
          IČO: 712 950 46                                                                                                                                    Email: recepce@ddhlucin.cz   

 

Čestné prohlášení 
na základě mimořádného opatření MZ č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN 

 

 

Jméno, příjmení třetí osoby (návštěvy): …………………………………………………………. 

Datum narození: ………………….……….                               Telefon: ……………..……………………………. 

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

Jméno, příjmení uživatele DpVh, kterého chci navštívit: …………………………………………………………... 

 

 

Prohlašuji tímto, že: 

 nejsem v 14-denní karanténě osob z rozhodnutí KHS, popř. praktického lékaře, ani osoba žijící se mnou ve 

společné domácnosti; 

 nebyl jsem v kontaktu s pacientem laboratorně pozitivním na COVID-19; 

 nemám projevy respiračního onemocnění. 

Prohlašuji, že jsem absolvoval dne ……………………. RT-PCR vyšetření / POC test *)  na přítomnost antigenu viru 

SARS CoV-2 s negativním výsledkem a přikládám o této skutečnosti doklad. 
 

*nehodící se škrtněte 

 

 

 

Doklad ověřil: ………………………………..                   Podpis: …………………………………. 

 

 

 

 

 

V Hlučíně dne …………………………….                       Podpis třetí osoby: …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlášení bude evidováno a archivováno z důvodu kontroly oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv a finanční kontroly čerpání dotace 

z příslušného dotačního titulu v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace onemocněním COVID-19 a v souladu se 

Zákonem č. 258/2000 Sb., §69 odst. 1 písm. b). a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

 



Domov pod Vinnou horou 
příspěvková organizace, Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín 

 

          Sídlo organizace: Dlouhoveská 91/1915, Hlučín                                                                                                   Tel: 595 020 571 
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Informace o zpracování osobních údajů 
 

Správce osobních údajů: Domov pod Vinnou horou - příspěvková organizace, Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín 
zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: 

 Jméno a příjmení, 

 datum narození, 

 adresa bydliště, 

 telefon, 

 výsledek RT-PCR/POC testů. 

 

Zpracování je prováděno v rámci plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR), zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je pověřen správce. Na 

základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření je prováděn záznam všech návštěv. Za 

tímto účelem je správce povinen vyžadovat čestná prohlášení jednotlivých návštěvníků, což má vést k ochraně klientů 

zařízení. 

Správce osobních údajů: Domov pod Vinnou horou - příspěvková organizace, Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín 
Kontaktní údaje správce: tel.: 595 020 571, email: recepce@ddhlucin.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, ludek.mandok@autocont.cz 

Účel zpracování: ochrana klientů zařízení. 

Právní základ zpracování osobních údajů: dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zpracování 

je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Předání osobních údajů: osobní údaje nebudou předávány dalším organizacím nebo subjektům, zpracování bude prováděno 

výhradně správcem. 

Lhůta zpracování osobních údajů: Prohlášení bude evidováno a archivováno z důvodu kontroly oprávněnosti výjimky ze 

zákazu návštěv a finanční kontroly čerpání dotace z příslušného dotačního titulu v souvislosti s nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace onemocněním COVID-19 a v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb., §69 odst. 1 písm. b). A zákona č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

Práva subjektu osobních údajů: 

 mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), 
 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), 
 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle  

čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
 podat proti Správci osobních údajů stížnost podle čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
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