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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pracoviště NUDZ: VP4 – Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí
Já, níže podepsaná/ý
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….……………..
souhlasím (uděluji tímto výslovný souhlas),
aby NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, příspěvková organizace, IČ: 00023752, se sídlem
Topolová 748, 250 67 Klecany (dále jen „správce“) zpracovával (zpracováním se rozumí:
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení
či zkombinování, omezení, výmaz, zničení)
tyto mé osobní údaje:
•
•
•

kontaktní údaje – jméno a přímení, podpis
číslo bankovního účtu
kontaktní email

za účelem:
•
provedení vědeckého výzkumu s názvem Interaktivní program pro redukci škodlivého pití
alkoholu, o jehož průběhu jsem byl/a podrobně informována v „Informaci pro účastníky studie“, jež
tvoří přílohu tohoto souhlasu, po dobu, jež určuje zadávací dokumentace poskytovatele a po dobu
sběru dat do výzkumu s tím, že dokumenty uchováváme v archivaci po dobu 10 let.
Beru na vědomí, že:
•
správcem osobních údajů je: NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, příspěvková
organizace, IČ: 00023752, se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany, www.nudz.cz,
•
pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Alexandr Borovička, Dis.; GDPR@nudz.cz
•
účely zpracování, pro které jsou mé osobní údaje určeny, jsou uvedeny výše
•
právním základem pro zpracování mých osobních údajů je tento souhlas
•
mé osobní údaje bude správce předávat těm příjemcům osobních údajů, ke kterým má
správce zákonnou povinnost (např. orgány veřejné správy, poskytovatel dotace, příslušná schvalující
etická komise). Tito příjemci rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a
organizačním zabezpečení ochrany mých osobních údajů.
•
správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
•
mé osobní údaje mohou být za zákonných podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci
(policie, soudy, atd.)
•
mé osobní údaje budou uloženy po dobu, jež určuje zadávací dokumentace poskytovatele
dotace
•
mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům dle článku 15 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) – získat od správce
potvrzení, zda mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, mám dále
právo získat přístup k těmto osobním údajů a k těmto informacím: účely zpracování, kategorie
dotčených osobních údajů, příjemci mých osobních údajů, plánovaná doba, po kterou budou mé
osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence
práva požadovat od správce opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování nebo vznést
námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné
informace o zdroji osobních údajů, budou-li, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování
včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého
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postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro moji osobu.
•
mám právo požadovat od správce opravu mých osobních údajů v případě nepřesností v
souladu s článkem 16 GDPR
•
mám právo na výmaz mých osobních údajů za podmínek uvedených v článku 17 GDPR
•
mám právo na omezení zpracování mých osobních údajů dle článku 18 GDPR
•
bližší informace o výkonu mých shora uvedených práv jsou uvedeny na
http://www.nudz.cz/files/pdf/gdpr-info13.pdf
•
v případě jakýchkoli dotazů, podnětů nebo nejasností se zpracováním osobních údajů se lze
obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů
•
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7.
•
poskytování mých osobních údajů není zákonným požadavkem, ani smluvním požadavkem,
ani požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy. Mé osobní údaje nejsem povinen poskytnout.
Poskytnutí osobních údajů, stejně tak jako poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud
bych se rozhodl/a své osobní údaje nebo tento souhlas neposkytnout, nebudu moci být zařazen do
dobrovolného vědeckého výzkumu shora popsaného
•
mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování,
ani profilování.
Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že správce zpracovává mé osobní údaje na
základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.
Odvolat tento souhlas mohu kdykoli, a to zasláním dopisu na kontaktní adresu správce / zasláním
emailu na adresu: GDPR@nudz.cz / osobně na kontaktní adrese správce.

V ……………………………….. dne ………………………………..

Podpis: ………………………………………………………………….
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Informace pro účastníky studie
Informace o studii
Cílem projektu je vytvoření interaktivního webového programu zaměřeného na rizikovou
konzumaci alkoholu u mladých dospělých. Program by měl přispět ke zvýšení informovanosti o
zdravotních rizicích spojených s nadměrným užíváním alkoholu, ale i k potenciální změně postojů
ohledně škodlivé konzumace alkoholu.
Projekt byl dne 13. 12. 2017 schválen Etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví (EK
NUDZ) vedenou doc. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D. (martin.bares@nudz.cz, na něhož se můžete
obrátit v případě dotazů ohledně etických aspektů výzkumu).

Řešitelský tým
Odpovědní pracovníci, u nichž můžete vyžádat další informace ke studii:
Kateřina Příhodová, MA
E-mail: Katerina.Prihodova@nudz.cz, telefon: (+420) 283 088 403
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
250 67 Klecany
Mgr. Zuzana Dvořáková
E-mail: Zuzana.Dvorakova@nudz.cz, telefon: (+420) 283 088 469
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
250 67 Klecany

Průběh studie
Zařazení dobrovolníků do projektu bude probíhat kontinuálně od prosince roku 2017 do
prosince roku 2019.
Výzkum bude prezentován prostřednictvím webových stránek, zahrnujících informace o
výzkumu, informovaný souhlas a vlastní webový program. Předpokládáme, že celkově bude
participace na tomto projektu trvat 30 minut.
Účast na výzkumném projektu je zcela dobrovolná a vyžaduje Vámi podepsaný „Souhlas se
zpracováním osobních údajů“ a „Informací pro účastníky studie“. Svůj souhlas s participací na
výzkumu můžete stáhnout v jakékoli části výzkumu, i před jeho zahájením, a to bez udání důvodu.

Výše odměny
Účast ve výzkumu není honorována.

Možná rizika
Program nepředstavuje žádná zdravotní rizika a v minulosti jsme se nesetkali s jakýmikoli
nežádoucími příhodami.
Připojením svého podpisu na tuto stránku potvrzujete, že jste si přečetl/a a porozuměl/a všem
informacím uvedeným v těchto “Informacích pro účastníky studie” a měl/a jste dostatek času na
rozmyšlenou. Byl/a jste podrobně a v dostatečné míře informován/a o tomto výzkumu a všechny Vaše
otázky byly zodpovězeny k naprosté spokojenosti.
Jste si vědom/a, že Vaše účast na tomto výzkumném projektu je zcela dobrovolná a není
honorována. Jste si vědom/a, že svůj souhlas s účastí v tomto výzkumném projektu můžete kdykoli
stáhnout bez udání důvodu a bez jakékoli penalizace.
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..................................................
Jméno, příjmení a datum
(vlastní rukou testované osoby)

..................................................
Podpis

..................................................
Jméno, příjmení výzkumného pracovníka

..................................................
Podpis
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