IZJAVA OBISKOVALCA
V povezavi z epidemijo COVID-19, vas za namen preprečevanja širjenja okužb
naprošamo, da izpolnite in podpišete sledečo izjavo.
Podpisan/-a _________________________________________________________,
rojen/-a _____________________________ v _____________________________,
s stalnim prebivališčem ________________________________________________,

izjavljam,
-

da nimam znakov okužbe s COVID-19 dihal (povišana telesna temperatura,
kašelj, oteženo dihanje, bolečine v grlu ali žrelu, bolečine v mišicah, izguba
vonja ali okusa…);

-

da nisem bil/-a v zadnjih 14 dneh v stiku s COVID-19 okuženo ali potencialno
okuženo osebo;

-

da sem v času epidemije spoštoval vsa navodila, ki jih je izdajala stroka za
namen preprečevanja širjenja okužb;

-

bom spoštoval navedena pravila v času obiska (razdalja 1,5 metra, brez telesnih
stikov, uporaba zaščitnih sredstev, itd.).

S podpisom te izjave, se prav tako strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov, kar
vključuje tudi podatke o mojem zdravstvenem stanju (ime in priimek, telefonska
številka, sorodstveno razmerje z stanovalcem, telesna temperatura). Obdelava
navedenih osebnih podatkov je potrebna iz razlogov javnega interesa na področju
javnega zdravja in sicer za namen učinkovitega preprečevanja širjenja okužbe v
povezavi z obiski v domovih starejših v času epidemije koronavirusa COVID-19, ki
predvsem za stanovalce domov starejših predstavlja resno tveganje za zdravje. Zaradi
preprečevanja vnosa koronavirusa v domove starejših, kjer gre za posebej občutljive
in ranljive skupine, ki so še bolj dovzetne za okužbo s koronavirusom je namreč
obdelava navedenih osebnih podatkov zaradi zaščite njihovega zdravja nujno
potrebna in je ni mogoče zagotoviti na drugačen način.
Upravljavec osebnih podatkov je Dom starejših Šentjur, ki z osebnimi podatki ravna
skladno s svojimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi. V Domu starejših Šentjur
je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in kontaktni elektronski
naslov: Omnimodo, d.o.o., Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, elektronski naslov
dpo@omnimodo.si.

Vaše osebne podatke bomo hranili le tako dolgo, kolikor je to potrebno za uresničitev
namena njihove obdelave, to je predvidoma za čas trajanja epidemije koronavirusa,
oz. le tako dolgo, kolikor bo to potrebno zaradi zagotavljanja zdravja stanovalcev.
Osebne podatke posameznikov lahko obdelujejo naslednji uporabniki:
• zaposleni v Domu starejših Šentjur (vaše podatke lahko obdelujejo zaposleni Doma
starejših Šentjur v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil ter v skladu z notranjo
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest za izvajanje obveznosti v skladu s predpisi),
• pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih
pristojnosti (npr. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Ministrstvo za zdravje).
Posameznikom Dom starejših Šentjur omogoča naslednje pravice v zvezi z
obdelovanjem osebnih podatkov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pravico do dostopa do podatkov,
pravico do popravka,
pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
pravico do omejitve obdelave,
pravico do prenosljivosti podatkov,
pravico do ugovora.

Pri informacijskem pooblaščencu RS lahko vložite pritožbo, če menite, da se vaši
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

DATUM: _____________________ PODPIS: ____________________________

