ESS ERIC – PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

European Social Survey (ESS) je výzkum sociálních postojů, představ a chování
lidí v evropských zemích

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. V tomto letáku najdete informaci, jak zacházíme s údaji,
které sbíráme a uchováváme.
Proč vás kontaktujeme?
ESS ERIC a Sociologický ústav AV ČR požádali společnost ppm factum research, aby náhodným
výběrem vybrala domácnosti a respondenty pro tento výzkum.
Vaše účast v ESS
Během rozhovoru budete dotázán(a) na vaše postoje, životní události a faktografické otázky.
Budeme se vás ptát na politiku, náboženství, členství v odborech a na vaše názory na sociální
otázky. Vaše odpovědi budou zaznamenávány elektronicky a zaznamenáme také údaje o místě
vašeho bydliště. Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná. Můžete se rozhodnout, na které otázky
chcete odpovědět, a kdykoli můžete rozhovor ukončit bez vysvětlení.
Pokud se rozhodnete neúčastnit se výzkumu
Pokud se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu neúčastnit se výzkumu, zeptáme se vás na důvod,
například zda je to z důvodu neznalosti jazyka či z důvodu nemoci. Tyto důvody nám pomohou
zjistit, zda se výzkumu účastnil reprezentativní vzorek populace České republiky.
Co se stane se získanými informacemi?


S informacemi nakládáme jako s důvěrnými v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních
údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.



Pouze ppm factum research bude mít vaše kontaktní informace.



Po ukončení výzkumu budou anonymní data bez kontaktních informací zaslána do archivu NSD
(Norwegian Centre for Research Data, Bergen, Norsko), který zpracovává a zveřejňuje data z
výzkumů ESS.



Vaše kontaktní údaje smaže ppm factum v okamžiku, kdy budou anonymní data zveřejněna na
stránkách archivu NSD. Nejpozději se tak stane v červnu 2020.



Data anonymizujeme, aby žádný z účastníků výzkumu nebyl identifikovatelný ani v souhrnných
datech, ani v publikacích publikacích založených na analýzách těchto dat.



Anonymní data budou bezpečně uložena v archivu NSD a budou je moci využít vědci,
pedagogové, studenti a další lidé, kteří se zajímají o postoje, představy a chování lidí v
evropských zemích.



Pokud by nastala málo pravděpodobá situace, že by kombinací anonymizovaných údajů bylo
možné identifikovat účastníka výzkumu, nebudou tato data na stránkách archivu NSD zveřejněna.
Vědci by taková data mohli získat pro analýzy jen po podpisu prohlášení o mlčenlivosti.



Výsledky výzkumu budou zveřejněny na stránkách ESS v květnu 2020.
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Vaše práva
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na námitky k jejich zpracování, výmaz a opravu. Od
okamžiku, kdy jsou vaše kontaktní údaje vymazány, však nelze vaše osobní údaje dohledat, vymyzat
či opravit. Proti zpracování osobních údajů můžete vznést námitku k Úřadu na ochranu osobních
údajů nebo k UK Information Commission’s Office.
Kdo je odpovědný za výzkum?
Výzkum připravil European Social Survey European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC),
který je správcem dat. ESS ERIC sídlí v Londýně ve Velké Británii.
Jaké organizace se na výzkumu podílejí?
V České republice se na výzkumu ESS podílejí Sociologický ústav AV ČR (www.soc.cas.cz) a ppm
factum research (www.ppmfactum.cz).
Jaký je právní důvod zpracování osobních údajů?
Právním důvodem zpracování osobních údajů pro výzkum ESS je splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu. Tento právní důvod je v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů
(GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Kde získáte další informace?
Více informací najdete na ess.soc.cas.cz nebo na www.europeansocialsurvey.org.

Kontakty:
Sociologický ústav AV ČR: tel. 210 310 571, klara.plecita@soc.cas.cz
ppm factum research: tel. 731 403 626, hundl@ppmfactum.cz
Pověřenec pro ochranu OÚ ESS ERIC (správce dat): dpo.esseric@europeansocialsurvey.org
Úřad na ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
UK Information Commission’s Office
By Post : Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow Cheshire
SK9 5AF
By Telephone 01625 545700
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/

Prohlášení o ochraně osobních údajů ESS ERIC:
www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html
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