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

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve Studii kolektivní 
imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval 

JJMMÉÉNNOO  AA  PPŘŘÍÍJJMMEENNÍÍ::  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

DDAATTUUMM  NNAARROOZZEENNÍÍ::  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

JJáá,,  vvýýššee  jjmmeennoovvaannýý  //  jjmmeennoovvaannáá,,  uudděělluujjii  ssvvůůjj  ssoouuhhllaass::  

11)) ppoosskkyyttoovvaatteellii  zzddrraavvoottnníícchh  sslluužžeebb,,  kktteerrýý  pprroovveeddee  ooddbběěrr  nneebboo  vvyyššeettřřeenníí  vv  rráámmccii  ssttuuddiiee,,  aabbyy  ppoosskkyyttll  mméé  nníížžee  uuvveeddeennéé
oossoobbnníí  úúddaajjee,,  kktteerréé  jjssoouu  ssoouuččáássttíí  jjíímm  vveeddeennéé  zzddrraavvoottnniicckkéé  ddookkuummeennttaaccee  ppooddllee  zzáákkoonnaa  čč..  337722//22001111  SSbb..,,  oo  ppoosskkyyttoovváánníí
zzddrraavvoottnníícchh  sslluužžeebb  aa  ppooddmmíínnkkáácchh  jjeejjiicchh  ppoosskkyyttoovváánníí  ((zzáákkoonn  oo  zzddrraavvoottnníícchh  sslluužžbbáácchh))  ÚÚssttaavvuu  zzddrraavvoottnniicckkýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí  aa
ssttaattiissttiikkyy  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  oorrggaanniizzaaččnníí  sslloožžccee  ssttááttuu,,  ssee  ssííddlleemm  PPrraahhaa,,  PPaallaacckkééhhoo  nnáámměěssttíí  44,,  PPSSČČ  112288  0011,,  IIČČOO::  000000  2233  883333
((ddáállee  rroovvnněěžž  jjeenn  „„ÚÚZZIISS  ČČRR““))  aa

22)) ÚÚssttaavvuu  zzddrraavvoottnniicckkýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí  aa  ssttaattiissttiikkyy  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  jjaakkoožžttoo  sspprráávvccii  NNáárrooddnnííhhoo  zzddrraavvoottnniicckkééhhoo  iinnffoorrmmaaččnnííhhoo
ssyyssttéémmuu  ((NNZZIISS))  ddllee  zzáákkoonnaa  oo  zzddrraavvoottnníícchh  sslluužžbbáácchh,,  uudděělluujjii  ssvvůůjj  ssoouuhhllaass  kkee  zzpprraaccoovváánníí  ppoosskkyyttoovvaatteelleemm  ppřřeeddaannýýcchh
oossoobbnníícchh  úúddaajjůů  aa  ddaallššíícchh  oossoobbnníícchh  úúddaajjůů  oo  mmnnee  vveeddeennýýcchh  vv  NNáárrooddnníímm  zzddrraavvoottnniicckkéémm  iinnffoorrmmaaččnníímm  ssyyssttéémmuu  zzaa  úúččeelleemm
vvyyhhooddnnoocceenníí  vvyyššeettřřeenníí  vvee  SSttuuddiiii  kkoolleekkttiivvnníí  iimmuunniittyy  SSAARRSS--CCooVV--22--CCZZ--PPrreevvaall..

ZZpprraaccoovváávvaannéé  oossoobbnníí  úúddaajjee  vv  rráámmccii  ssttuuddiiee::  

• 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.  

TTeennttoo  ssoouuhhllaass  uudděělluujjii  ÚÚZZIISS  ČČRR  nnaa  ddoobbuu  nneejjddééllee  ddoo  3311..  1122..  22002222,,  ppoosskkyyttoovvaatteellii  zzddrraavvoottnníícchh  sslluužžeebb  ppoo  ddoobbuu  ssttuuddiiee  aa  ddáállee  pprroo  úúččeellyy  
vvěěddeecckkééhhoo  aa  hhiissttoorriicckkééhhoo  vvýýzzkkuummuu  ppooddllee  §§  1166  zzáákkoonnaa  čč..  111100//22001199  SSbb..,,  oo  zzpprraaccoovváánníí  oossoobbnníícchh  úúddaajjůů..  TTíímmttoo  ppoottvvrrzzuujjii,,  žžee  jjsseemm  bbyyll  
ppoouuččeenn  //  bbyyllaa  ppoouuččeennaa  oo  pprráávvuu  nnaa  ppřřííssttuupp  kk  ttěěmmttoo  úúddaajjůůmm,,  jjeejjiicchh  oopprraavvuu,,  ddooppllnněěnníí  aa  vvýýmmaazz,,  pprráávvuu  nnaa  oommeezzeenníí  zzpprraaccoovváánníí  ttěěcchhttoo  
úúddaajjůů  aa  pprráávvuu  ppooddaatt  ssttíížžnnoosstt  uu  ÚÚřřaadduu  pprroo  oocchhrraannuu  oossoobbnníícchh  úúddaajjůů..  

TTeennttoo  ssoouuhhllaass  uudděělluujjii  ddoobbrroovvoollnněě..  SS  iinnffoorrmmaacceemmii  oo  zzpprraaccoovváánníí  ttěěcchhttoo  oossoobbnníícchh  úúddaajjůů  jjsseemm  ssee  sseezznnáámmiill((aa))  aa  jjeejjiicchh  oobbssaahhuu  jjsseemm  
ppoorroozzuumměěll((aa))..  JJsseemm  ssii  vvěěddoomm((aa)),,  žžee  ssoouuhhllaass  llzzee  kkddyykkoolliivv  zzcceellaa  nneebboo  zzččáássttii  ooddvvoollaatt  zzaasslláánníímm  ee--mmaaiilluu  nnaa  aaddrreessuu::  ppoovveerreenneecc@@uuzziiss..cczz  
nneebboo  ddooppiisseemm  nnaa  aaddrreessuu  ÚÚZZIISS  ČČRR..  VV  ppřřííppaadděě  ooddvvoolláánníí  ssoouuhhllaassuu  nneebbuuddoouu  vvýýššee  uuvveeddeennéé  oossoobbnníí  úúddaajjee  nnaaddáállee  zzpprraaccoovváávváánnyy  pprroo  
úúččeellyy,,  pprroo  kktteerréé  bbyyll  tteennttoo  ssoouuhhllaass  uudděělleenn,,  zzpprraaccoovváánníí  ttěěcchhttoo  úúddaajjůů  ppřřeedd  ooddvvoolláánníímm  ssoouuhhllaassuu  aallee  zzůůssttaannee  zzáákkoonnnnéé..  VV  ppřřííppaadděě  
jjaakkýýcchhkkoolliivv  ddoottaazzůů  nneebboo  žžááddoossttíí  ttýýkkaajjííccíícchh  ssee  zzpprraaccoovváánníí  oossoobbnníícchh  úúddaajjůů  ssee  mmoohhuu  oobbrrááttiitt  nnaa  vvýýššee  uuvveeddeennéé  kkoonnttaakkttyy..    

DDAATTUUMM::  ................................................................................................................  PPOODDPPIISS::  ..................................................................................................................................................................................................................    


