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Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů  
 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů 
 
Informace o výzkumu:  
 

/zde musí být pro účastníka srozumitelně uvedeno, kdo výzkum provádí a s kým případně 

spolupracuje, jaké jsou cíle výzkumu, jak bude výzkum probíhat (metody, techniky) a jak 

dlouho, jaké nepříjemné pocity či dokonce bolest mohou být v rámci výzkumu účastníkem 

pociťovány, jaká existují případná rizika s výzkumem spojená a jak budou minimalizována, jaká 

je případná odměna/  

 

Informace o účastníkovi výzkumu:  
 

/ponechat či doplnit jen ty, které jsou pro výzkum nezbytné/  
 

jméno a příjmení: 
datum narození:  
bytem:  
adresa pro doručování:  
telefon: 
e-mail: 
 
Prohlášení  
 

Já níže podepsaný/-á potvrzuji, že  

a) jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného výzkumu (dále též 
jen „výzkum“);  

b) dobrovolně souhlasím s účastí své osoby /příp. svého dítěte/ v tomto výzkumu;  

c) rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout ve své účasti na výzkumu nepokračovat;  

d) jsem srozuměn s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu 
nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití a 
zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bezúplatně.  

Zároveň prohlašuji, že  

a) souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu a s jejich 
dalším využitím;  

b) souhlasím se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů v rozsahu v tomto 
informovaném souhlasu uvedených ze strany ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 
1580/3, 160 00 Praha 6-Dejvice 1, a to pro účely zpracování dat vzešlých z výzkumu, pro 
účely případného kontaktování z důvodu zpracování dat vzešlých z výzkumu či z důvodu 
nabídky účasti na obdobných akcích a pro účely evidence a archivace; a s tím, že tyto osobní 
údaje mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, v jehož 
rámci výzkum realizován;  

c) jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle 
§ 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 89 The EU general data protection regulation 
2016/679 (GDPR) Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve veřejném 
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, tedy že 
mohu požádat ČVUT v Praze o informaci o zpracování mých osobních a citlivých údajů a 
jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat ČVUT v Praze o opravu nepřesných osobních 
údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci.  

 
Výše uvedená svolení a souhlasy poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a 
zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností.  
Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky, s výjimkou tzv. kolizních norem, a bude v 
souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České 
republice.  
 
Potvrzuji, že jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu.  
 
 
Dne:  
 
 
Podpis:  

 

/v případě nezletilých musí být souhlas dán a podepsán zákonným zástupcem a v závislosti na 

věku i samotným nezletilým/ 


