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Souhlas se zpracováním osobních údajů ve Studii kolektivní
imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ..................................................................................................................................................................
DATUM NAROZENÍ:...................................................................................................................................................................
Já, výše jmenovaný / jmenovaná, uděluji svůj souhlas:
1)

poskytovateli zdravotních služeb, který provede odběr nebo vyšetření v rámci studie, aby poskytl mé níže uvedené
osobní údaje, které jsou součástí jím vedené zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování
zdravotních služeb a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Ústavu zdravotnických informací a
statistiky České republiky, organizační složce státu, se sídlem Praha, Palackého náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 23 833
(dále rovněž jen „ÚZIS ČR“) a

2)

Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, jakožto správci Národního zdravotnického informačního
systému (NZIS) dle zákona o zdravotních službách, uděluji svůj souhlas ke zpracování poskytovatelem předaných
osobních údajů a dalších osobních údajů o mne vedených v Národním zdravotnickém informačním systému za účelem
vyhodnocení vyšetření ve Studii kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval.

Zpracovávané osobní údaje v rámci studie:

•

jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, adresa současného bydliště, telefonní číslo, kód zdravotní
pojišťovny, údaje o zdravotním stavu a lékařských vyšetřeních souvisejících s touto studií,

•

anamnestické údaje ve vztahu k onemocnění COVID-19, popř. další související údaje vedené v Informačním systému
infekčních onemocnění, Národním registru hrazených zdravotních služeb a Národním registru hospitalizovaných jako
součástí Národního zdravotnického informačního systému.

Tyto údaje budou ÚZIS ČR a poskytovatel zdravotních služeb zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména zákonem o
zdravotních službách i právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR).
Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Praha, Palackého náměstí 375/4, PSČ 128 01, IČO: 00024341 (dále rovněž jen „MZ“) je
zadavatelem studie. ÚZIS ČR je hlavním řešitelem této studie a je odpovědný za zpracování výsledků studie a poskytuje pouze
anonymní a souhrnné výstupy. Všechny osoby, které budou mít přístup k Vašim údajům, jsou vázány povinnou mlčenlivostí.
Tento souhlas uděluji ÚZIS ČR na dobu nejdéle do 31. 12. 2022, poskytovateli zdravotních služeb po dobu studie a dále pro účely
vědeckého a historického výzkumu podle § 16 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tímto potvrzuji, že jsem byl
poučen / byla poučena o právu na přístup k těmto údajům, jejich opravu, doplnění a výmaz, právu na omezení zpracování těchto
údajů a právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas uděluji dobrovolně. S informacemi o zpracování těchto osobních údajů jsem se seznámil(a) a jejich obsahu jsem
porozuměl(a). Jsem si vědom(a), že souhlas lze kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat zasláním e-mailu na adresu: poverenec@uzis.cz
nebo dopisem na adresu ÚZIS ČR. V případě odvolání souhlasu nebudou výše uvedené osobní údaje nadále zpracovávány pro
účely, pro které byl tento souhlas udělen, zpracování těchto údajů před odvoláním souhlasu ale zůstane zákonné. V případě
jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování osobních údajů se mohu obrátit na výše uvedené kontakty.

DATUM: ........................................................

Souhlas se zpracování OÚ pro
osoby ve věkové kategorii 18-39 let

PODPIS: .........................................................................................................

