PROHLÁŠENÍ COVID-19
1. V souvislosti s přijatými hygienickými opatřeními v ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. v návaznosti
na vydaná Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně SARS-CoV-2 (COVID-19),
Vás zaměstnanec společnosti ORLEN Ochrona Sp. z o.o. žádá o vyplnění tohoto prohlášení.
2. Je velmi důležité vyplnit tento formulář důkladně, úplně a pravdivě. Vaše údaje budou zpracovány
v souladu s nařízením GDPR a použity pouze ke stanoveným účelům zpracování.
3. Osobní údaje:
Jméno: ……………………………………………………………….……………………………………..
Příjmení: ………………………………………………………….………………………………………...
Název společnosti/organizace: …………………………………………………………………………..
Kontaktní telefonní číslo: ………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení a funkce navštívené osoby ve SPOLANA s.r.o…...………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Prohlašuji, že:






nemám příznaky virového onemocnění;
nejsem v nařízené izolaci/karanténě;
v posledních 14 dnech jsem nebyl v kontaktu s osobou trpící virovým onemocněním;
v posledních 14 dnech jsem nebyl v kontaktu s osobou s nařízenou izolací/karanténou;
v posledních 14 dnech jsem nebyl v lokalitě s vysokým rizikem nákazy.

5. Dále čestně prohlašuji, že jsem v níže uvedených dnech podstoupil
*Tato část se netýká řidičů mezinárodní dopravy.

- RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 datum …………………………,
- POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 datum …………………
nebo
- na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 datum ………………………
a jeho výsledek byl negativní 1
a nebo
- mám zajištěno testování zaměstnavatelem ………………………… (název společnosti)
/ zákazníkem…………………………………………………………… (název společnosti, jméno
a telefonní číslo kontaktní osoby) ihned po mém příchodu na pracoviště.
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Vyhovující odpověď označte a doplňte datum.
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NEBO
6. Čestně prohlašuji,
a) že jsem prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u mě doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejevím žádné příznaky
onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
90 dní2
nebo
b) že mám vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů, a nejevím žádné příznaky onemocnění COVID-19 3.

Potvrzuji, že jsem seznámen s informační doložkou, která tvoří přílohu tohoto prohlášení a týká se
pravidel pro zpracování mých osobních údajů společností ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o.

............................................................................
(datum a podpis)

2

3

Osoby ze zahraničí – musí být doložitelné - občan Evropské unie a držitel platného dlouhodobého víza, průkazu
o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou
republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České
republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že i. nemají klinické známky onemocnění COVID-19,
prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, ii. absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního
výsledku RT-PCR testu, a iii. od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než
90 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je
zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
Vyhovující odpověď označte. Osoby ze zahraničí – musí být doložitelné certifikátem o prodělaném očkování,
respektive jeho předkladem do českého nebo anglického jazyka.
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INFORMAČNÍ DOLOŽKA K PROHLÁŠENÍ
I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je společnost ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. se sídlem Litvínov - Záluží 1,
PSČ: 436 70, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430,
IČO: 27597075 (dále jen „UNIPETROL RPA“ nebo „Správce“). UNIPETROL RPA klade velký důraz na
transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a
nakládá s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR”), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy.

II. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete v otázkách ochrany a zpracování
osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo písemně na doručovací
adrese ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou taktéž k dispozici na našich webových stránkách
www.orlenunipetrolrpa.cz v sekci „Kontakty“.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A JEHO PRÁVNÍ ZÁKLAD
Účelem zpracování osobních údajů, které jsou vyžadovány v dokumentu „Prohlášení COVID 19“ je zajištění
bezpečnosti a ochrany osob včetně veřejného zdraví v době výskytu infekční nemoci COVID 19 (způsobené
koronavirem SARS-CoV-2) a ochrana prostor, zařízení a vybavení SPOLANA s.r.o. Právním základem pro
takové zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné k umožnění Vašeho vstupu včetně materiálu v rámci areálu
SPOLANA s.r.o. V případě odmítnutí poskytnutí Vašich osobních údajů Vám nebude umožněn vstup do
chráněného areálu SPOLANA s.r.o.

IV. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pro uvedené účely budou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu:
 identifikačních údajů (jméno a příjmení);
 pracovních údajů (název společnosti/organizace);
 kontaktních údajů (telefonní číslo).

V. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování Vašich osobních údajů využíváme služeb třetích stran, které mohou získat k Vašim osobním
údajům přístup. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto zpracovatelů zajištěno prostřednictvím jejich
smluvních závazků. Pro získání více informací je Vám k dispozici náš pověřence pro ochranu osobních údajů.

VI. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
nejdéle však po dobu 3 měsíců. Doba uchování osobních údajů může být prodloužena, je-li zpracování
nezbytné ke stanovení nebo uplatnění našich nároků nebo obhajoby nebo vyžaduje-li to zvláštní právní
předpis. Po uplynutí doby uchování budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo anonymizovány.

VII. VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči společnosti ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o.
právo:
 na přístup k osobním údajům,
 na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle nařízení GDPR,
 na omezení zpracování osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle nařízení GDPR,
 na námitku, jsou-li splněny podmínky dle nařízení GDPR a
 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není
nakládáno v souladu s právními předpisy.
Výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů
uvedených v úvodu této doložky.
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