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Vážená paní, vážený pane,
Váš lékař Vám nabídl účast ve studii a popis studie byl uveden v informacích pro pacienta.
Pokud budete souhlasit a účastníte se studie, je třeba Vás informovat i o zpracování osobních
údajů, které je nezbytné k tomu, aby studie mohla být provedena.
Studie se můžete zúčastnit pouze tehdy, pokud budete souhlasit se shromažďováním
a zpracováním osobních údajů tak, jak je popsáno v tomto formuláři. Váš výslovný souhlas se
zpracováním těchto údajů by měl být udělen po sdělení, pro jaký účel zpracování a k jakým
osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Vaše osobní údaje budou
zpracovávány Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, se sídlem U nemocnice 2, 128 08 Praha
2, která je správcem těchto dat.
Tyto informace jsou sepsány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Studijní centrum bude zaznamenávat Vaše osobní údaje včetně jména
a kontaktních údajů, data narození, pohlaví, stejně tak údaje z Vaší anamnézy a klinická data
shromážděná v souvislosti s Vaší účastí ve studii. Veškeré údaje budou uchovávány pouze
pro účely studie a v souladu s platnou právní úpravou. Bez zpracování osobních údajů by nebylo
možné provést a ani vyhodnotit prováděnou studii.
Do Vašich osobních záznamů ve zdravotnické dokumentaci má přístup pouze lékař provádějící
studii a osoby s ním spolupracují na studii a dále osoby pověřené dohledem nad průběhem
studie. Pokud by se jednalo o studii s léčivem, dohled mohou vykonávat pracovníci Státního
ústavu pro kontrolu léčiv – SÚKL. U všech studií mohou dohled vykonávat členové Etické
komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tyto osoby jsou vázány povinnou mlčenlivostí
a kontrolují, zda je studie řádně prováděna, zda je zajištěna bezpečnost účastníků studie a také
zda jsou shromážděné osobní údaje a další informace správné.
Aby byla zajištěna ochrana soukromí, všechny údaje a odebrané vzorky získané ve studii budou
zpracovány pouze v pseudonymizované podobě. To znamená, že k údajům a vzorkům budou
přiřazeny kódy. Údaje umožňující zjistit Vaši totožnost tak neopustí pracoviště lékaře. Pouze

lékař
a oprávněné osoby budou mít možnost spojit tento kód s Vaším jménem - a to na seznamu, který
bude bezpečně uložen ve studijním centru po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu celé studie
Prostřednictvím svého lékaře máte právo na přístup k informacím, které byly o Vás shromážděny
a případně požádat i o jejich opravu. Máte navíc nárok stěžovat si na to, jakým způsobem bylo
s Vašimi osobními údaji zacházeno. Stížnost můžete vznést k Úřadu na ochranu osobních údajů,
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Tento Úřad je odpovědný za prosazování práva na
ochranu osobních údajů.
Za určitých okolností při splnění podmínek daných platnou právní úpravou máte právo požádat
o jejich vymazání/odstranění, omezit zpracování těchto údajů nebo požádat o to, aby byly tyto
údaje poskytnuty Vám či třetí straně ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu. Máte rovněž právo na soupis zpracovávaných osobních údajů.
Po ukončení studie nebo po ukončení Vaší účasti ve studii zůstávají údaje správci, aby nebyla
narušena validita dat získaných ve studii, a to po dobu nezbytnou k dosažení účelu prováděné
studie. Pokud byste odstoupili ze studie předčasně, údaje shromážděné před odstoupením mohou
být zpracovány společně s dalšími údaji shromážděnými v rámci této studie. Ve studijní databázi
se však již nebudou shromažďovat žádné další informace, pokud k tomu výslovně nedáte
souhlas.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů vyjadřujete na dobu nezbytně nutnou pro řádné
vyhodnocení této studie.
Výsledky této studie mohou být publikovány v odborném tisku, mohou sloužit k výukovým
a vědeckým účelům. Chtěli bychom zdůraznit, že se vždy bude jednat o souhrnné výsledky
studie, ze kterých nebude možné Vás identifikovat. A také se nikde ve vyhodnocení studie
neobjeví Vaše jméno či jiná informace, která by mohla vést k odhalení Vaší totožnosti.
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