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Souhlas se zpracováním osobních údajů v projektu 
 

Já, ......................................................................., nar. dne ........................., bytem .....................................  

..................................................................................................................……………………………………………….…, 

tímto 

uděluji svůj souhlas 

s tím, aby Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem Praha 2, U Nemocnice 499/2, PSČ 128 08, 

IČO: 00064165, která provede vyšetření za účelem zjištění zvýšeného rizika předčasného porodu, poskytla 

mé osobní údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, organizační složce státu, 

se sídlem Praha, Palackého náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 23 833 (dále také jen „ÚZIS ČR“). Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky České republiky jako správci osobních údajů uděluji svůj souhlas 

ke zpracování mých níže uvedených osobních údajů v rámci Národního zdravotnického informačního 

systému za účelem vyhodnocení vyšetření v rámci screeningového projektu „Screening rizika předčasného 

porodu zavedením programu QUIPP“ a za účelem ověření, zda je vhodné zavést toto vyšetření do praxe:  

-  jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo pro vedení databáze, adresu trvalého 

pobytu, věk, kraj, vzdělání, rodinný stav, sociální postavení,  

- údaje Vašem zdravotním stavu: údaje o Vaší osobní, rodinné a gynekologické anamnéze, popisu 

současného těhotenství, výsledky těhotenských vyšetření, údaje o další zdravotní péči v průběhu 

těhotenství, informace o průběhu porodu a výsledku těhotenství. 

Tento souhlas uděluji na dobu nejdéle do 31. 3. 2022.  

Tímto potvrzuji, že jsem 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. Zároveň tímto beru na vědomí, že přístup k těmto údajům bude mít rovněž spolupracující laboratoř. 

Tento souhlas uděluji dobrovolně. S informacemi o zpracování těchto osobních údajů jsem se seznámila 

a jejich obsahu jsem porozuměla. Jsem si vědoma, že souhlas lze kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat, např. 

zasláním e-mailu na adresu: poverenec@uzis.cz nebo dopisu 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. Beru na vědomí, že údaje 

potřebné pro prokázání řádného nakládání s přidělenými finančními prostředky budou zcela 

anonymizovány 10 let po skončení projektu. V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se 

zpracování osobních údajů mohu kontaktovat ÚZIS ČR na adrese uvedené na adresu ÚZIS ČR výše nebo 

emailu uzis@uzis.cz nebo se obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to dopisem na 

tutéž adresu nebo e-mailem na adresu poverenec@uzis.cz.  

 

 

V ……………………………….…….…… dne ………….………….       Podpis: ……………………………….………………………………..
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Informace o zpracování osobních údajů  

pro účely splnění povinností stanovených předpisy EU 

Vzhledem k tomu, že screeningový projekt „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu 

QUIPP“ (dále jen „projekt“) je financován z fondu Operačního programu Zaměstnanost, je Ústav 

zdravotnických informací a statistiky České republiky, organizační složka státu, se sídlem Praha, Palackého 

náměstí 4, PSČ 128 01, IČO: 000 23 833 (dále jen „ÚZIS ČR“) povinen doložit, že finance určené pro tento 

projekt byly využity řádně a efektivně.  

Pro tyto účely bude ÚZIS ČR jako zpracovatel pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen 

„Ministerstvo“) jako správce zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum 

narození, a to do 1. 1. 2033, tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu 

tohoto projektu. Na zpracování těchto údajů se bude podílet rovněž Všeobecní fakultní nemocnice 

v Praze, se sídlem Praha, U Nemocnice 499/2, PSČ 128 08, IČO: 000 64 165, jako další zpracovatel. 

Výše uvedená povinnost byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze 

dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména 

jeho příloh I a II). 

Náleží Vám právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění a omezení jejich zpracování. 

Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že tyto údaje budou 

zpracovávány ke splnění povinností, které nám uložilo nařízení EU, nebudeme moci tyto údaje do 1. 1. 

2033 vymazat, a to ani v případě odvolání Vašeho souhlasu.  

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy. Pokud budete mít 

zájem získat informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo nabudete dojmu, že toto zpracování není  

v pořádku, můžete kontaktovat Ministerstvo na adrese Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, PSČ: 128 01, 

tel. č. 221 921 111 nebo prostřednictvím emailu posta@mpsv.cz. S Vašimi dotazy a žádostmi se můžete 

obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na adrese Ministerstva nebo prostřednictvím 

datové schránky sc9aavg. 

 

Děkujeme Vám za účast v našem preventivním projektu. 
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