
 
Tento dokument bude uchováván po dobu 30 dnů ode dne konání Dnu otevřených dveří a poté bude skartován. 

Čestné prohlášení  
pro účely účasti na Dnu otevřených dveří společnosti OSTROJ a.s. dne 16.10.2021 

 

Jméno ……………….………………………………….... e-mail …………….…….…..... tel. č.…………..…………, 

 
Prohlášení o bezinfekčnosti:    
Prohlašuji, že jsem v současné době bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 a: (vyberte variantu)  

 

byl jsem očkován proti onemocnění COVID-19, což můžu doložit národním certifikátem o 
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU 
o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného 
očkovacího schématu,  
 
absolvoval jsem nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo jsem absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test 
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 
 
prodělal jsem laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u mne doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého 
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, 

 
na místě jsem podstoupil rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní, nebo 
jsem schopen prokázat, že jsem podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického 
pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativní výsledkem.   

 
Uvedené prohlášení jsem schopen doložit případné kontrole ze strany odpovědných orgánů státní 
správy.  

 
Poučení v souladu s GDPR – kamerové systémy:  
Beru na vědomí, že areál, ve kterém probíhá Den otevřených dveří, je z důvodu oprávněného zájmu 
společnosti OSTROJ a.s. za účelem ochrany majetku, zdraví osob a bezpečnosti a prevence vzniku škod 
monitorován kamerovým systémem se záznamem. Zpracování osobních údajů, spočívající v zachycení 
fyzické podoby osob na kamerovém záznamu, je prováděno v souladu s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů č. (EU) 2016/679 („GDPR“). Konkrétní monitorovaná místa jsou označena informační 
cedulkou. Záznamy jsou ukládány na zabezpečených úložištích maximálně po dobu 7 dnů a následně 
přepisovány ve smyčkách, pokud nebude nutná delší doba uložení, např. pro účely šetření PČR. Bližší 
informace lze získat na vstupní recepci nebo u vedoucího Správy majetku na tel. č. 553 872 711.  
 

Pořizování fotografií a jiných audiovizuálních záznamů:  
Beru na vědomí, že v průběhu Dne otevřených dveří budou pořizovány fotografie a audiovizuální 
záznamy, které mohou být v budoucnu využity v rámci propagační a reklamní akce společnosti OSTROJ 
a.s. Kdykoliv mám možnost odmítnout pořízení fotografie nebo audiovizuálního záznamu, v opačném 
případě bude mít společnost OSTROJ a.s. za to, že s pořízením záznamů a jejich použitím pro uvedený 
účel souhlasím, a to bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.  

V Opavě dne 16. 10. 2021                   Podpis účastníka/zákonného zástupce ……………………….……………… 
 


