Označení :SB
Revize : 22.09.2020
Strana :
1/1

ID návštěvníka
Corona pandemie

Datum: ___________________ Název a společnost: ________________________________________
Ulice PSČ město _______________________________________________________________________
Telefon: __________________________ E-mail: ______________________________________________
Podpis:________________________________________________________________________________
Kvůli Vaší ochraně a co nejrychlejší sledovatelnosti možných řetězců infekce novým virem Covid-19
(„Corona“) jsme povinni zdokumentovat Vaši přítomnost v naší Společnosti.
Tímto prohlašuji:
o že mám informační povinnost podle článku GDPR.
o že jsem v posledních 14 dnech nepobýval v rizikové oblasti (podle aktuální definice MZČR)
o že jsem za posledních 14 dní neměl žádný kontakt s osobou, která má v současné době pozitivní test
na virus Corona Virus SARS Cov-19 nebo je s ním nemocná
o V současné době nemám žádné příznaky, jako jsou: kašel, horečka nebo potíže s dýcháním
V průběhu pobytu v naší Společnosti prosím dodržujte následující ochranná opatření:
o Dodržování hygienických opatření, pravidelně mýt a dezinfikovat ruce
o Žádné podávání rukou, ruce držte dál od obličeje
o Správný způsob kašle a kýchání (v ohybu paže)
o Pravidla odstupu musí být nejméně 1,5 metru od ostatních
o Žádné vytváření skupin
o nosit obličejovou masku
Použití údajů: Tyto údaje zpracovává a zakládá personální oddělení Společnosti ILOS. Vyplněný formulář se neukládá elektronicky, v papírové podobě po dobu
maximálně 30 dnů a poté se likviduje důkladnou skartací, pokud tyto informace nepožadují zdravotnické orgány, aby bylo možné vystopovat případné řetězce infekce a
upozornit osoby, které by mohly být ovlivněny. Tyto údaje nepoužíváme za žádným jiným účelem. Informace o ochraně údajů: Zpracování probíhá v souladu s předpisy
GDPR. Shromažďování údajů je nezbytné k ochraně zaměstnanců i zákazníků. Údaje budou vymazány (zničeny), jakmile již nebude uveden účel, pro který byla
shromážděna, nejpozději však po 30 dnech. Máte právo na informace o údajích, které jste u nás uložili. Máte právo na opravu, vymazání a omezení zpracování za
podmínek stanovených GDPR. Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, má každá dotčená osoba právo podat stížnost u dozorového úřadu,
pokud je dotyčná osoba toho názoru, že zpracování jejích osobních údajů porušuje GDPR. Dotyčná osoba se může tohoto práva domáhat u orgánu dozoru v členském
státě svého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.
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