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Vedení společnosti ŠMT a.s. se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit, aby
návštěvy a dodavatelé nebyli po dobu pobytu v prostorách areálu společnosti
vystaveni ohrožení své bezpečnosti a zdraví, proto vyžaduje dodržení níže
uvedených zásad a pravidel.
Před vstupem do prostoru ŠMT a.s. se proto, prosím, seznamte s následujícími
základními pravidly BOZP a PO pokyny pro návštěvy:
Na pracovištích, ve výrobních a montážních halách ŠMT se smí pohybovat návštěvy
pouze v doprovodu zaměstnance ŠMT a pouze za splnění podmínek seznámení se
s těmito základními pravidly.
Vstup do prostor ŠMT je povolen pouze s vědomím pracovníka ŠMT.
Návštěvy musí být viditelně označeny cedulkou „visitor“.
Pohyb na komunikacích v areálu „ŠKODA“ – je povolena rychlost 20 km/h a
stanovena povinnost dodržovat pravidla silničního provozu.
Parkování v areálu „ŠKODA“ je dovoleno pouze na vyhrazených místech.
Externím návštěvám je zakázáno:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

pohybovat se mimo místa a komunikace, která jsou k volnému pohybu určena.
Pohybovat se pod zavěšenými břemeny.
Přibližovat se ke strojům, které jsou v provozu, i svévolně je zapínat a vypínat.
Dotýkat se chemických přípravků, nástrojů a obecně výrobků a materiálu
ŠMT a.s. (pokud to nevyplývá přímo z pracovní náplně).
Vylévat jakékoliv nebezpečné látky včetně ropných do kanalizace.
Vstupovat do zakázaných prostor, cesty manipulačních vozíků.
Ovládat a používat manipulační prostředky a jiná zvedací zařízení společnosti
ŠMT.

Povinnost dodržovat bezpečnostní značení a používání OOPP (helem, ochranných
brýlí aj.), vždy podle pokynu doprovázející osoby – zaměstnance ŠMT.
V případě zjištění požáru je nutné neprodleně informovat doprovázející osobu nebo
nejbližšího zaměstnance ŠMT a dále se řídit jejich pravidly.
Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek a vstupu do areálu ŠMT pod jejich
vlivem, zákaz požívání a ukládání alkoholických nápojů a omamných látek na
pracovištích v prostorách ŠMT. Zaměstnanci jsou povinni se podrobit výzvě ke
zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu.
ŠMT a.s. nezodpovídá za majetek a osobní věci externích návštěv a pracovníků.
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Ve všech prostorách ŠMT platí přísný zákaz kouření.
Celý areál ŠMT je monitorován kamerovým systém se záznamem v nepřetržitém
režimu. Provoz kamerového systému se řídí platnou legislativou a interní řídící
dokumentací. Provozovatel kamerového systému je zároveň správcem údajů a řídí
se platnou legislativou.
V celém areálu ŠMT platí zákaz pořizování audiovizuálních záznamů bez
předchozího souhlasu uděleného GŘ společnosti.
SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ OSOBY
Souhlasím s tím, aby společnost ŠMT a.s., se sídlem Tylová 1/57, 301 00 Plzeň
(dále jen „pořizovatel“) pořídila fotografie mé osoby.
Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či
digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v
tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).
Rovněž souhlasím s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií
jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a
marketingových materiálů Pořizovatele.
Souhlasím s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla
souborného nebo může být použita pouze její část.
Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své výše uvedené osobní údaje
(dále jen „údaje“) a poskytuji Pořizovateli svůj výslovný souhlas s tím, aby
Pořizovatel, případně třetí osoby, jimž Pořizovatel poskytne licenci k užití fotografií,
tyto údaje shromažďovaly, zpracovávaly a ukládaly v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prohlašuji, že
výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně.

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….
Společnost: ……………………………………………………………………………………
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