
ČÁST A 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a dalších 

skutečnostech 
 
Vzhledem k nedávným pandemickým opatřením vlády ČR a zvýšeným zdravotním rizikům           
spojených s onemocnění COVID-19 Vás žádáme, s ohledem na ochranu zdraví Vašeho i             
dalších hostů, o pečlivé zvážení Vaší účasti na eventu Zahajovací večer Ignis Club Brno              
(dále jen jako “event”) s ohledem na to, zda spadáte nebo nespadáte pod osoby s rizikovými                
faktory dle Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 
Osoby s rizikovými faktory: 
 
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden z níže uvedených znaků             
rizikových faktorů dle Ministerstva zdravotnictví nebo pokud některý z těchto znaků naplňuje            
jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti: 
 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje také středně závažné a závažné astma          

bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou         

léčbou např. hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např.: 

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b. při protinádorové léčbě, 
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 

5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2). 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu        

funkce ledvin (dialýza). 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 
 
Potvrzením účasti na eventu tímto potvrzujete, že Vy ani Váš host: 

- nevykazujete a v posledních dvou týdnech se u Vás ani neprojevily příznaky virového             
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu           
apod.), ani jste s takovými osobami v uplynulých dvou týdnech nepřišli do styku, 

- jste v uplynulých dvou týdnech necestoval do zahraničí, ani jste s takovými osobami             
v uplynulých dvou týdnech nepřišli do styku, 

- nejste nebo jste nebyli v uplynulých dvou týdnech léčeni na onemocnění COVID-19. 
 

Dále prohlašujete, že jste byl/a seznámena s vymezením osob s rizikovými faktory (dále jen              
jako “Vymezení osob s rizikovými faktory”) a s doporučením, abyste zvážil/a tyto rizikové             



faktory při rozhodování o účasti na eventu Zahajovací večer Ignis Club Brno a že jste s                 
tímto vymezením seznámil/a také Vašeho hosta. 
 

 
ČÁST B 

 
Čl. I. 

SOUHLAS S POŘÍZENÍM, UŽITÍM A ROZŠIŘOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ, 
VIDEOZÁZNAMŮ A UVEŘEJNĚNÍM JMÉNA 

 
Potvrzením účasti na eventu Zahajovací večer Ignis Club Brno (dále jen jako “event”) tímto              
souhlasíte s tím, aby společnost Ignis Club s.r.o., IČ: 08911834, se sídlem Lidická 700/19,              
602 00 Brno (dále jen jako “Ignis Club”), 
 

- a) zveřejnila Vaše jméno a příjmení na seznamu hostů eventu. Tento seznam je             
neveřejný a je dostupný pouze pro hosty eventu. 

- b) zachycovala Vaši podobiznu prostřednictvím fotografií a/nebo videozáznamů z         
průběhu eventu a tyto bezplatně užívala a rozšiřovala pro marketingové účely           
zejména na svých webových stránkách a sociálních sítích. Pokud jste využil/a           
možnost vzít si sebou hosta, potvrzujete, že jste i jeho seznámil/a s pořizováním             
fotografií a videozáznamů jeho podobizny a jejich užíváním a rozšiřováním dle           
předchozí věty a že tato osoba s výše uvedeným souhlasí. 

 
 

Čl. II. 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Potvrzením své účasti na eventu dále, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady             
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o               
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně             
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních             
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíte s tím, že Ignis Club, jakožto správce             
osobních údajů, bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 

 
● jméno a příjmení 
● e-mail 

 
Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s účastí na eventu v souladu s čl. 6 odst. 1                 
písm. a) Nařízení. 
 
Údaje jsou zpracovávány na dobu neurčitou a to až do doby odvolání souhlasu s jejich               
zpracováním, ne však dříve než dnem následujícím po skončením eventu. 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou            
zpracovávat také další osoby, jsou-li k tomuto pověřeny správcem. 

 



Dále potvrzujete, že jste byl poučen/a o tom, že máte právo: 
● požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii 

těchto údajů, 
● požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
● vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

popřípadě požadovat omezení zpracování, 
● požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, 
● na přenositelnost údajů, 
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit 
na soud. 
 

V případě, že si přejete odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle tohoto 
článku, můžete tak učinit písemně na emailové adrese: info@ignisclub.cz nebo na aktuální 
adrese sídla správce dle obchodního rejstříku. 
 

mailto:info@ignisclub.cz

