
Obec Sebedín-Bečov, Čerín-Čačín, Dúbravica, Oravce, Dolná Mičiná, Horná Mičiná 

Harmonogram k testovaniu COVID-19 

Odberné miesto: Kultúrny dom Čačín súp.č.47 

Dátum testovania: 13.02.2021 (sobota) 

Čas testovania: 08:00 - 10:45 – rezervácia online, 10:45 - 11:45 – bez rezervácie 

   12:45 - 16:00 – rezervácia online, 16:00 - 16:45 – bez rezervácie ( 

Rezervačný systém bude spustený štvrtok 11.02.2021 o 15,00 hod. Ukončenie testovania 

môže byť skrátené v prípade, že nebudú na mieste od 16,00 hod. občania, preto sa netreba 

spoliehať, že prídete o 16,45!!! 

Kto sa testuje a čo si treba k testovaniu priniesť: 

Testovanie je dobrovoľné, prioritne je určené pre občanov vo veku 10-65 rokov. Na testovanie 

si treba priniesť pre deti vo veku 10-15 rokov kartičku poistenca, ostatní občiansky preukaz,  

registrácii nadiktovať svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky. 

Odporúčania k organizácii testovania: 

Prosíme občanov, aby prednostne využili pre registráciu registračný formulár, ktorý je dostupný 

na stránke www.sebedinbecov.sk alebo www.cerin.sk alebo www.dubravica.sk alebo 

www.dolnamicina.sk alebo www.hornamicina.eu,kde je priamy link na online rezervačný 

systém (https://services.bookio.com/mobilne-odberove-miesto-covid19-

sebedinbecov/widget?lang=sk) , na ktorý Vás po kliknutí automaticky presmeruje. Tu zvolíte 

dátum testovania (13.02.2021), vyberiete si presný čas, zadáte svoje meno a priezvisko, 

telefónne číslo a mailový kontakt, kde Vám príde potvrdenie o rezervácii. Na konci potvrďte 

Súhlas s obchodnými podmienkami zaškrtnutím. Neoznačujte "Súhlasím so spracovaním 

osobných údajov na marketingové účely a chcem byť informovaný o zaujímavých ponukách e-

mailom. Občan, ktorý nevyužije online rezervačný systém, využije vyššie určený čas pre 

testovanie občanov bez rezervácie. V danom čase príde na odberné miesto a zaradí sa do radu. 

Prosíme občanov, aby striktne dodržiavali stanovené časy či už pre online registráciu 

alebo bez registrácie. Touto cestou Vás žiadame, aby ste nechodili zbytočne skoro vopred, 

zabránite tým zbytočnému zgrupovaniu občanov. Nezabudnite na ochranu dýchacích 

ciest a 2m odstupy. Rešpektujte pokyny na mieste 

Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania 

potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 

max.30 dní, následne budú vymazané. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative 

Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje 

nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre 

plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e 

Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej 

fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 

Z. z.. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke. 
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