
Příloha č. 1 Čestné prohlášení návštěv testovaných v Domově seniorů Vysočany s.r.o. 

Čestné prohlášení – dotazník 
Návštěvy ___________ 2021 

Jméno a příjmení tře. osoby (návštěvy) – ________________________________________________ 
Rodné číslo (návštěvy) – ______________________________________________________________ 
Trvalé bydliště (návštěvy) – ____________________________________________________________ 
Kontaktní údaje-telefon, email (návštěvy) – _______________________________________________ 
Zdravotní pojišťovna _______________________________________________ 
Souhlasím s provedením testu v Domově seniorů Vysočany s.r.o.  ANO-NE  
Výsledek testu (výsledek negaRvní umožní návštěvu realizovat a poziRvní návštěvu nerealizovat) –  
         POZITIVNÍ-NEGATIVNÍ 
Pro vyšetření bude použit PANBIO COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE (nasopharyngeal) . 
Jméno a příjmení uživatele sociálních služeb ke kterému jde tře. osoba na návštěvu: 
__________________________________________________________________________ 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
1. Uděluji .mto souhlas Domovu seniorů Vysočany s.r.o., se sídlem Bassova 32/14, Praha 9, 190 00, 
IČ: 248 47 763, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou 
značkou C 179993/MSPH (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních 
údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“). 
Zpracovával tyto osobní údaje: 

a) Jméno a příjmení 
b) E-mail 
c) Telefonní číslo 
d) atd. 

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel návštěv v Domově seniorů Vysočany s.r.o. Údaje 
budou správcem zpracovány po dobu 5 let. 
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například 
zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Domova seniorů Vysočany s.r.o. 
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou 
zpracovávat i Rto zpracovatelé: 

a) Např. IT dodavatelé 
b) Např. Poskytovatelé zpracovatelských sorwarů 

5. Dle GDPR máte právo: 
a) Vzít souhlas kdykoliv zpět 
b) Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme 
c) Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
d) Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 
e) Požadovat výmaz osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů –  
Informace o důvodu evidence a archivace čestného prohlášení –  

Pokud je Váš výsledek na COVID-19 poziRvní, není umožněna návštěva. Dále Vám bude předáno 
doporučení od MZČR, co dělat v případě poziRvního testu. Také doporučujeme ihned informovat 
svého prakRckého lékaře a domluvit se na dalším postupu. Doporučení návštěvy/kontaktování 
prakRckého lékaře v případě poziRvního výsledku při POC testování. 
Čestně prohlašují, že jsem v posledních 5b dnech neabsolvoval/a žádný anbgenní test na 
přítomnost COVID-19 (ani u žádného jiného poskytovatele) a je tak hrazený z veřejného 
zdravotního pojištění. 

V Praze, dne ……………………………..    Podpis: ……………………………………………………….. 

Domov seniorů Vysočany, s.r.o., Bassova 32/14, 190 00 Praha 


