Příloha č. A

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem

Žádost o vyjádření
Etické komise FZS UJEP
k projektu výzkumné, habilitační, doktorské, diplomové, bakalářské práce, zahrnující lidské
účastníky
Název:

Forma projektu:

výzkum základní/ aplikovaný (u zaměstnanců)
habilitační práce
doktorská/ rigorózní práce
diplomová/ bakalářská práce
seminární práce

Autor /hlavní řešitel:

Spoluřešitelé:

Školitel, vedoucí práce:
Vyjádření školitele, vedoucího práce:

Příloha č. A

Popis projektu (max. 10 řádků)

V Ústí nad Labem, dne:

Podpis žadatele:

Příloha č. B

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem

Souhlas se zpracováním citlivých údajů
Já níže podepsaný/á …………………………………., nar.…………………………, trvale
bytem ……………………………………………….
tímto v souladu s ust. § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů
výslovně souhlasím se shromážděním a se zpracováním mých osobních a citlivých údajů,
které se týkají mého zdravotního stavu a souvisejí s ……………(definovat léčbu,
rehabilitaci, apod.).
Ze strany (subjekt, který bude mé osobní a citlivé údaje zpracovávat):
1.

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 1
(primárně Fakultou zdravotnických studií, se sídlem Velká Hradební 13, Ústí nad
Labem),

2.

………………….(jméno a příjmení autora BP/DP, popř. jiné práce)…………………,
…………(dat. narození)…. ………….., ……(trvale bytem)………………

Prohlašuji, že jsem byl důkladně informován o tom, ke zpracování jakých osobních a citlivých
údajů dávám souhlas.
Podpisem tohoto souhlasu výslovně prohlašuji, že jsem byl ze strany výše uvedených osob
důkladně a dostatečně informován o tom, pro jaký účel zpracování souhlasím s poskytnutím
mých osobních a citlivých údajů, kdy tímto účelem je:
Zpracování bakalářské práce studenta/ky FZS UJEP v Ústí nad Labem, studijního
oboru:………………, jejímž cílem je…….. (autor vysvětlí cíle, popíše úkoly a metody
práce).
Prohlašuji, že mne autor/ka bakalářské práce informoval/a o podstatě výzkumu. Seznámil/a
mne s cílem, úkoly, metodami práce a postupy, které budou při výzkumu používány.
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Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity pro účely bakalářské práce a
výsledky budou publikovány anonymně. Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a
v dostatečně poskytnutém čase zvážit a měl/a jsem možnost se autora/ky zeptat na vše, co
jsem považoval/a za důležité. Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou
odpověď. Jsem informován/a, že mám možnost kdykoliv od spolupráce na bakalářské práci
odstoupit, a to i bez udání důvodu.
Tento souhlas uděluji na dobu: určitou do …………/neurčitou.
Podpisem tohoto souhlasu prohlašuji, že mne výše uvedení správci řádně poučili o mých
právech vyplývajících z ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.
§ 12
(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
(2) Obsahem informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu
údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.
(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může
za správce plnit zpracovatel.
§ 21
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů.
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(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než
majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního
zákona.
(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem
u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti
subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by
vyžadovalo neúměrné úsilí.
Prohlašuji, že jsem výše uvedenému souhlasu porozuměl, jsem si vědom veškerých práv
a povinností, které na základě tohoto souhlasu vzniknou mně i zpracovateli osobních a
citlivých údajů, a udělení výše uvedeného souhlasu představuje mou pravou a svobodnou
vůli, na důkaz čehož připojuji svůj vlastnoruční podpis.

V …………………………., dne:……………………

……………………………………………

Příloha č. C

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem

Souhlas členů etické komise
Já, níže podepsaný …………………………….., trvale bytem ……………………………..
nar. …………………… dávám souhlas:
1.

se svým členstvím v Etické komisi FZS s tím, že se zdržím vyjádření k žádostem o
vydání souhlasu, na jehož provádění mám osobní zájem a že neprodleně oznámím vznik
osobního zájmu při hodnocení Etické komisi,

2.

se zveřejněním svého členství v Etické komisi FZS a dalších skutečnostech
vyplývajících z činnosti a členství v Etické komisi,

3.

s tím, že budu zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které se dozvím v
souvislosti se svým členstvím v Etické komisi FZS.

Datum:

Podpis:

Příloha č. D

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem

Stanovisko Etické komise FZS UJEP
Složení komise:

Projekt práce byl schválen Etickou komisí FZS UJEP,
pod jednacím číslem:………………………………… dne: ……………………………….
Etická komise zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými
zásadami, předpisy a mezinárodními směrnicemi pro výzkum zahrnující lidské účastníky.

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu Etické komise.

razítko fakulty

podpis předsedy EK FZS

