
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

COVID-19 

Já, níže podepsaný/á 

tímto čestně prohlašuji, že ve vztahu k onemocnění Covid - 19:  

a) jsem testován v  zaměstnání nejdéle před 72 hodinami antigenním testem  

b) jsem testován ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami antigenním 

testem 

body a) nebo b)  dokládám platným potvrzením anebo tímto body a) nebo b) čestně 

prohlašuji; 

 

NEBO dokládám , že ve vztahu k  onemocnění Covid –  19: 

c) jsem absolvoval/a  nejdéle před 7  dny PCR test  s negativním výsledkem  

d) jsem absolvoval/a  nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě 

s negativním výsledkem  

e) jsem byl/a očkován/a dvou dávkovou vakcínou s  tím, že od první dávky uplynulo alespoň 

22 dní a mezi podáním první a druhé dávky neuplynulo více než 90 d nů  

f) jsem byl/a očkován/a dvou dávkovou vakcínou, obdržel/a jsem obě dávky a od podání 

druhé dávky neuplynulo více než 9 měsíců  

g) jsem byl/a očkován/a jednodávkovou vakcínou a od očkování uplynulo alespoň 14 dní, 

ale ne více než 9 měsíců  

h) jsem prodělal/a  labora torně potvrzené onemocnění covid -19 a již uplynula  doba izolace 

a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní  

i) jsem na místě absolvovala test s  negativním výsledkem  

 

Beru na vědomí, že mám povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem  či jiným 

ochranným  prostředkem bez výdechového ventilu s  filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 

/ KN 95) či  chirurgickou rouškou na zastavěném území obcí a  měst , čili  mezi domy, obchody, na 

náměstí a  všude tam, kde se shlukují a  pohybují lidé a sundat si ji mohu pouze venku, pokud 

v okruhu 2 metrů  ode mne nikdo jiný není (s  výjimkou členů domácnosti) a zavazuji se tuto 

povinnost dodržovat.  

Jméno a příjmení  dospělého (zákonného zástupce  dětí do 16 let) : 

1. ………………….…………………………tl.………..………….. .  č.OP…………………… .……..  

Jméno a příjmení 2. dospělého:  

2.………………………………………….……tl.……………..……... č.OP…………………………..  

 

Jméno a příjmení dětí do 16let věku:  

1. …………………..………………………narozen:…………………    

2. ………………………………..…………narozen:…………… . . . . ..  

3. ………………………………………… . .narozen………………….     

4. ……………………………………….….narozen:…………………   



Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.  

 

 

1. …………………………………….                   2. ……………………………………. 

            Podpis zákonného zástupce                                             Podpis 

GDPR: 

Pořadatel akce, společnost Active Radio, a. s., se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ: 120 00, Praha 2 – Nové Město, 

IČ: 61058297, sp. zn.: B 3912 vedená u Městského soudu v Praze bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje 

návštěvníků této akce uvedené v tomto čestném prohlášení, a to za účelem ověření a prokázání způsobilosti 

účastníka účastnit se akce s ohledem na protipandemická opatření v souvislosti s nemocí Covid – 19 (dále též jen 

jako „účel“). V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním 

základem je čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu 

nezbytném pro splnění účelu, nejdéle po dobu 3 let od posledního dne konání akce. Osobní údaje účastníků bude 

pořadatel zpracovávat sám. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům, jakožto 

subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou 

informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných 

osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních 

údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci akce jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový 

úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou účastníci uplatnit 

u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e–mailové adrese: info@pigy.cz, nebo se mohou 

obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e–mailové 

adresy: info@activegroup.cz  

 

http://www.uoou.cz/
mailto:info@activegroup.cz

