
                   
 

SOUHLAS RESPONDENTA 
 
 

Jméno respondenta: ……………………………………………. 

Datum narození: ………………….………… 

Bydliště: …………………………………………….…….....…… 

Číslo respondenta (ID): ……………………..     Číslo tazatele: ……………………. 
 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jménem Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, společnosti SC&C spol. s r.o. a Výzkumného ústavu práce a sociálních 

věcí, v. v. i., Vám děkujeme za čas strávený s naším pracovníkem při výzkumu „GGP – Současná česká rodina“. Vaše údaje 

jsou naprosto důvěrné a budou zpracovány pouze hromadně za všechny dotázané v celé ČR. 

 

Já, níže podepsaný/á (dále jen „Respondent“), uděluji tímto Masarykově univerzitě, IČO: 002 16 224, se sídlem Žerotínovo 

náměstí 617/9, 601 77 Brno (dále jen „Správce“), souhlas podle čl. 4 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) se zpracováním mých 

osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: základní demografické údaje (např. jméno a příjmení, datum narození, 

pohlaví, zaměstnání, vzdělání, příjem, rodinný stav), kontaktní údaje (např. adresa, e-mail, telefon), odpovědi 

z dotazníku včetně odpovědí na otázky týkající se zdravotního stavu, sexuální orientace a života, politického 

přesvědčení a náboženského nebo filozofického vyznání. 

2. Účel zpracování osobních údajů: výzkumné a statistické účely; kontrola kvality práce tazatele uskutečněním 

kontrolního dotazu; možnost opětovně Vás v budoucnu oslovit s nabídkou účasti v některém z dalších výzkumů; 

výplata odměny za účast ve výzkumu. 

3. Doba zpracování osobních údajů: do ukončení výzkumu „GGP – Současná česká rodina“. 

4. Způsob zpracování osobních údajů: základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje) 

budou shromažďovány oddělně od výsledků dotazování, které budou shromažďovány v kódované podobě; zpracování 

bude probíhat automatizovaně i manuálně s předáváním dalším oprávněným osobám. 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce může zpracovávat také SC&C spol. s r.o., 

IČO: 452 80 541, se sídlem Krakovská 7, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl C, vložka 10104, a také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., IČO: 457 73 009, se sídlem Dělnická 

213/12, 170 00 Praha 7, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, a Univerzita Karlova,  

IČO: 002 16 208, se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 (dále jen „Zpracovatelé“). 

 

Poučení: 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR informuje, že: 

• Vaše osobní údaje budou zpracovány Správcem nebo Zpracovateli na základě Vašeho svobodného souhlasu, a to za 

výše uvedených podmínek; 

• souhlas lze vzít kdykoliv zpět, aniž by za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, a to například zasláním emailu 

nebo dopisu na kontaktní údaje Správce; zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena; 

• máte právo po Správci požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává; 

• máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů; 

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů m8te právo obrátit se 

na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů; 

• máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. 

 

Ještě jednou Vám děkujeme za ochotu a spolupráci. 

 

 
 

prof. Martin Kreidl, Ph.D.  
Hlavní řešitel GGP pro ČR 
Email: kreidlm@fss.muni.cz  
FSS Masarykova univerzita Brno 
Joštova 218/10, 602 00 Brno 
 

PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 
Spoluřešitelka GGP pro ČR 
Email: anna.stastna@vupsv.cz 
VÚPSV, v.v.i.  
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

Mgr. Jana Hamanová 
Ředitelka výzkumu 
Email: jhamanova@scac.cz 
SC&C spol. s r.o. 
Krakovská 7, 110 00 Praha 1 

 
 
Datum: ……………..… Podpis respondenta: ……………………….……… 


