SELF-REPORTING FORM
Jméno / First name: ………………………….

Příjmení / Surname: ……………………………………

Datum narození / Date of birth (DD.MM.YYYY) …………………………………………………………...
Číslo pasu nebo občanského průkazu / Passport or ID number ………………………………………...
Státní příslušnost / Nationality: ………………………………………………………………………………
Číslo mobilního telefonu (včetně předvoleb) / Contact phone number (including country and city
codes): ………………………………………………………………………………………………………….
E-mailová adresa / E-mail address: …………………………………………………………………………

Prohlašuji, že / I declare that:


Nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní /



I confirm that I am not tested positive for Covid-19



Mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s
COVID-19 pozitivní osobou /



I confirm that I have not been required to be in a quarantine due to positive COVID-19 test or due to
direct contact with any person who tested positive



Se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) /



Within the 14 days preceding the date of arrival I did not experienced any symptoms commonly
associated with COVID-19 (such as fever, cought, difficulty breathing, loss of taste and smell etc.)



Si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních dvou týdnech /



Within the 14 days preceding the date of arrival I am not aware of been in direct contact with any
person who tested positive with COVID-19



Se zavazuji bezodkladně informovat pořadatele o změně výše uvedených prohlášení /



I commit to immediately inform the organiser about any change to above statements

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé. / The information I
have provided is accurate to the best of my knowledge.

Datum / Date: …………………

Podpis / Signature: …………………

Právním titulem ke zpracování výše zmíněných osobních údajů je Stanovení závazných hygienicko- protiepidemických podmínek pro konání významných
sportovních akcí nebo soutěží Ministerstvem zdravotnictví. Účelem je veřejná ochrana zdraví a opatření proti pandemii onemocnění COVID-19 způsobené
virem SARS-CoV-2. Zpracování a zabezpečení údajů je prováděno v souladu s čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje budou uchovány pouze
pro dobu nezbytně nutnou pro účely případné kontroly ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.

