1.Meno priezvisko

2.číslo občianskeho preukazu

3.Sidlo firmy, adresa

4.Dôvod návštevy prevádzky / závodu

5.Dátum návštevy

6.Boli ste pozitívne testovaný na COVID-19 a ste momentálne v karanténe/domácej izolácii?
áno
nie
7.Čakáte na výsledok testu na COVID-19?
áno
nie
8.Boli ste za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá: - bola pozitívne testovaná na COVID-19 - bola testovaná na
COVID-19 - čaká na výsledok testu
áno
nie
9.Mali ste za posledných 7 dní niektorý z nasledujúcich typických príznakov COVID-19? • Horúčka • Vysoká teplota •
Pretrvávajúci kašeľ • Dýchacie ťažkosti / dýchavičnosť • Strata čuchu/chuti
áno
nie

10.Cestovali ste za posledných 14 dní do inej krajiny ako je Maďarsko, Rakúsko, Slovensko?
áno
nie
11. Absolvovali ste pred vstupom do prevádzky CRH COVID-19 test* s negatívnym výsledkom?
* PCR test (nie starší ako 96 hodín) alebo antigénový test (nie starší ako 72 hodín) vykonaný zdravotníckym
pracovníkom
áno
nie

Potvrdenie
Potvrdzujem, že som na otázky odpovedal pravdivo na základe môjho súčasného stavu, a zaväzujem sa, že v prípade, ak sa táto
situácia zmení a odpoveď, na niektorú z vyššie uvedených otázok bude "áno" (okrem otázky 11), budem o tom informovať vedenie
prevádzky a prevádzky opustím.
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. ako prevádzkovateľ týmto poskytuje osobám, ktoré vstupujú do jej priestorov (ďalej len „dotknutá
osoba“) nasledovné informácie v zmysle § 19 z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“):
Prevádzkovateľ: CRH (Slovensko) a.s. so sídlom 906 38 Rohožník, email: kontakt@sk.crh.com Spracúvané osobné údaje: osobné
údaje poskytnuté dotknutou osobou v dotazníku alebo čestnom prehlásení vrátane osobitnej kategórie osobných údajov týkajúcich
sa zdravia
Účely spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo
dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného
poistenia podľa osobitného predpisu alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a
záujmov dotknutej osoby (§16 odsek 2 písm. b) Zákona) oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania: § 13 odsek 1 pism c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (§147 ZP,
§6 ods. 1 písm. j) a §6 ods. 7 z. o BOZP) § 13 odsek 1 pism. d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia
alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby § 13 odsek 1 pism. f) oprávnené záujmy
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: vytvorenie databázy osôb oprávnených na vstup do priestorov prevádzkovateľa ako súčasť
opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosného ochorenia COVID-19 podľa z.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonávanie všeobecných
zásad prevencie v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie povinností podľa zákona č.124/2006 Z. z. o
BOZP
Doba uchovávania/kritériá na jej určenie: trvanie účelu, kalendárny rok v registratúre organizačného útvaru, úložná doba podľa
registratúrneho poriadku a plánu, archív v prípade trvalej dokumentárnej hodnoty
Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na namietanie
spracúvania, na prenosnosť osobných údajov, na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov, právo
kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním
Poskytnutie osobných údajov: je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa a v prípade neposkytnutia má prevádzkovateľ právo
neumožniť vstup dotknutej osobe do jej priestorov
Kategórie príjemcov: spoločnosť zastupovaná dotknutou osobou, spoločnosti patriace do skupiny CRH v SR (najmä TransPlus
(Slovensko) s.r.o., ecorec Slovensko s.r.o.), Baumit, spol. s r.o.
Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti
www.crhslovakia.com v spodnej časti „Vyhlásenie o ochrane súkromia na webe“.

DÁTUM:

PODPIS:

