
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  
k účasti na soustředění V Blansku-Obůrce ve dnech 7. – 9. 10. 2022 
 
Prohlašuji, že syn / dcera …………………………………………, datum narození ………………,  
 
adresa ………………………………………………, zdravotně pojištěn(a) u: ……………………… 
 
je v současné době plně zdravotně způsobilý/á k účasti na akci, ošetřující lékař mu/jí nenařídil změnu 
režimu, nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgán ochrany veřejného zdraví 
ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 2 týdnech 
přišel/přišla do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z infekční nákazy 
a ani mu/jí není nařízeno karanténní opatření. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují 
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, 
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením 
osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti 
dítěte na vzdělávacích aktivitách.  
 
Potvrzuji, že bude splněn alespoň jeden z následujících bodů (splněný bod označte křížkem): 
Můj syn / moje dcera bude u sebe během soustředění mít kartičku pojišťovny nebo její kopii. 
Kopii kartičky pojišťovny mého syna / mojí dcery přikládám k tomuto dokumentu a zapůjčuji ji 
organizátorům po dobu trvání soustředění (možné také zaslat elektronicky na e-mailovou adresu 
komar.seminar@gmail.com). 
 
Pokud by u mého syna / mé dcery došlo k projevení příznaků infekčního onemocnění nebo ke zranění 
v průběhu konání akce, zajistím jeho/její odvoz domů, jakmile to bude možné, podle domluvy 
s organizátory soustředění. 
 
Potvrzení o tom, že dítě:  
 
a) je alergické na: ……………………………………………………………………………………… 
 
b) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): ………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………..……………………………………………… 
 
c) má tyto zdravotní obtíže a omezení: ………………………………………………………………… 
 
Jsem si vědom(a) právních a finančních následků, které by mne postihly, kdyby z nepravdivých údajů 
tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu a místopřísežně prohlašuji, že údaje 
uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. 
 
 
V………………………………. dne………………                      ………………………………………  
(Prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem na akci.)             Podpis zákonného zástupce  
  



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů uděluji Masarykově univerzitě, se sídlem 
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních 
údajů mého syna / mojí dcery …………………………………………, datum narození ……………… 
a mých osobních údajů, které jsem uvedl(a) v registračním formuláři, v prohlášení o bezinfekčnosti 
a v tomto souhlasu za účelem účasti syna/dcery na víkendovém soustředění matematického semináře 
Komár konaného ve dnech 7. – 9. 10. 2022 v Blansku-Obůrce.  
 
Údaje budou zpracovány v rozsahu: Vaše jméno a příjmení a jméno a příjmení Vašeho syna / Vaší dcery, 
datum narození Vašeho syna / Vaší dcery, Váš kontaktní e-mail, kontaktní e-mail syna/dcery, třída 
a název školy, na které syn/dcera studuje, adresa a zdravotní pojišťovna syna/dcery, informace 
o zdravotním stavu v prohlášení o bezinfekčnosti, audiovizuální záznamy získané v rámci realizace 
akce. Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho syna / Vaší dcery budou zpracovávány výlučně 
v souvislosti s administrativou, logistikou a realizací (zasílání organizačních informací na uvedenou 
kontaktní e-mailovou adresu a další komunikace) akce Víkendové soustředění matematického semináře 
Komár a dále v souvislosti s propagací semináře Komár a Masarykovy univerzity. Svůj souhlas uděluji 
Masarykově univerzitě na dobu neurčitou. 
 
Beru na vědomí, že:  
(a) mám právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se 
mé osoby;  
(b) mám právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7, elektronická adresa posta@uoou.cz) v případě, že se domnívám, že zpracování mých 
osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy;  
(c) mám právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž by mi za to hrozila 
jakákoliv sankce či znevýhodnění, a to oznámením na elektronickou adresu 
komar.seminar@gmail.com, případně jinou formou na kontaktní údaje pro zpracování osobních údajů.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zpracování zahrnuje předání osobních údajů jinému správci / zpracovateli v rámci EU (EHS). Základní 
identifikační údaje (firma, sídlo, IČO) subjektů, jimž budou osobní údaje předávány: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. IČO: 00022985.  
 
Zpracování dále zahrnuje zveřejnění vybraných audiovizuálních záznamů v průběhu akce cestou 
webových stránek semináře Komár (http://komar.math.muni.cz) za účelem propagace semináře Komár 
a Masarykovy univerzity. Kromě výše uvedených cest údaje nebudou nikomu dalšímu předávány.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
S Vašimi osobními údaji bude nakládáno jako s důvěrnými dle zásad pro ochranu osobních údajů 
v souladu s platnými právními předpisy. Vaše údaje budou uloženy v zabezpečené formě po dobu 
neurčitou. K údajům budou mít přístup pouze pověření pracovníci a osoby z řad studentů a zaměstnanců 
Masarykovy univerzity (jmenovitě Ing. Zdeněk Bill, Jan Česnek). Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí 
a jsou povinny zajišťovat a zachovávat důvěrnost Vašich údajů a údajů Vašeho syna / Vaší dcery, ovšem 
s ohledem na výše uvedené výjimky. Kontaktní osoba správce osobních údajů: Jan Česnek, poštovní 
adresa: Kníničská 88, 664 81 Ostrovačice, telefon: +420 776 891 083, e-mail: 242752@mail.muni.cz.  
 
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou k dispozici na Úřední 
desce MU https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju. V případě stížností 
či nejasností ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji je možné se obrátit na pověřence pro ochranu 
osobních údajů pro Masarykovu univerzitu na adresu poverenec@muni.cz. 
 
V………………………………. dne………………                      ………………………………………  
                                                                                                                 Podpis zákonného zástupce  


