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Prohlášení  
 

Vážení návštěvníci, 
 

S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji epidemie onemocnění koronavirem COVID-19 
v České republice bychom vás rádi požádali o jistou míru spolupráce. Pokud jste 

se v posledních 14 dnech zdržovali v zahraničí (neplatí pro členské státy Evropské 
unie a další státy Schengenské dohody s nízkým a středním rizikem nákazy 
onemocnění COVID-19 dle aktuálního sdělení MZČR), žádáme vás s ohledem na 

možná rizika, abyste vaši plánovanou schůzku ve společnosti skupiny Deloitte 
odložili a pro komunikaci případně využili on-line nástroje či telefon. O totéž Vás 

zdvořile prosíme v případě, pokud byste snad mohli přijít do kontaktu s potenciálně 
nakaženou osobou nebo osobou, u které byla nákaza koronavirem COVID-19 již 
prokázána. 
 

Pokud nepatříte mezi shora uvedené skupiny, prosíme Vás o vyplnění 
níže uvedeného prohlášení: 

 

Prohlašuji, že já:   

 

Celé jméno: ................................................................. 

 

Rok narození: ............................................................ 

 

bytem trvale: ............................................................... 

 
jsem  se v posledních 14 dnech nezdržoval v zahraničí (nezahrnuje členské státy 

Evropské unie a další státy Schengenské dohody s nízkým a středním rizikem 
nákazy onemocnění COVID-19 dle aktuálního sdělení MZČR), a podle svého 
nejlepšího svědomí a vědomí si nejsem vědom toho, že bych přišel do styku s 

potenciálně nakaženou osobou nebo osobou, u které byla nákaza koronavirem 
COVID-19 již prokázána. 

 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto 
prohlášení nebylo pravdivé.  

 
 

V Praze, dne ………………………… 

                                                                                          

……………………………………… 

                                                                           Podpis  

Důvod návštěvy:…………………………..... 
Kontakt/osoba z Deloitte, kterou jsem navštívil:…………………………… 
 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na druhé straně tohoto 

prohlášení. 
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Informace o zpracování osobních údajů 

Společnosti Deloitte1 v České republice jsou správci osobních údajů uvedených v předchozím 
prohlášení a zpracovávají je za účelem ochrany životně důležitých zájmů, prevence a ochrany zdraví 
zaměstnanců, spolupracujících osob, klientů, subjektů údajů a dalších osob (dále jen „Účel“). 

Shora uvedení správci osobních údajů stanoví dostatečné technologické, fyzické, administrativní a 
procedurální záruky, které budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem 
ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění 
neoprávněnému užívání nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům či zabránění porušení 

zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy Deloitte 
CE2 a platnými právními předpisy. 

Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců: Oprávněnému 

personálu společností skupiny Deloitte CE. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným 

orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů. 

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány: Osobní údaje budou zpracovávány pouze 

manuálně po dobu nezbytnou v souvislosti s naplněním Účelu, maximálně však po dobu 6 měsíců a 
po tuto dobu budou uchovávány na adrese Italská 67, Praha 2. Po uplynutí této doby budou Vaše 
osobní údaje vymazány. 

Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat po správci/cích osobních údajů přístup k 
osobním údajům, jejich opravu nebo za určitých podmínek požadovat jejich vymazání či omezení 
jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost 
údajů a právo obdržet kopii osobních údajů. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být 

uplatňována zasláním emailové žádosti na emailovou adresu infocz@deloittece.com. Máte rovněž 
právo podat stížnost u místně příslušného orgánu dozoru, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz). 
 

 

1 “Deloitte“ označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské soukromé společnosti s ručením 

omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských 

firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby 

klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese 

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html.  

“Deloitte v České republice“ znamená společnosti skupiny Deloitte provozující činnost v České republice: Deloitte Advisory 

s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní 

kancelář a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o. 
2 „Deloitte CE“ je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je 

členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené 
podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.  
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