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Informace o výzkumném šetření a ochraně osobních údajů 

EUROGRADUATE je nadnárodní výzkumný projekt zahrnující 17 evropských zemí. Jeho hlavním cílem je 

shromáždit údaje o zkušenostech evropských absolventů z doby studia a o dopadu na jejich profesní život 

a život jako evropských občanů. Hlavními tématy, na která jsou absolventi dotazováni, jsou charakteristiky 

jejich studijního programu, získané dovednosti, vzdělávací cesty a způsoby vzdělávání, mezinárodní 

mobilita, výsledky na trhu práce, politické postoje a politická participace. Osobní charakteristiky 

absolventů, jako je jejich osobní a sociální zázemí a zdravotní stav, slouží k lepšímu pochopení různých 

skupin absolventů. 

V každé ze zúčastněných zemí je za šetření odpovědná organizace, která byla pověřena jeho provedením. 

V České republice šetření EUROGRADUATE provádí Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 

Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 00237752, zastoupené Ing. Radimem Ryškou, Ph.D., 

ředitelem, ve spolupráci se společností DATA COLLECT s.r.o., Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, IČ: 

27242480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107063 a 

zastoupenou Michalem Ševerou, jednatelem. 

Přehled všech zúčastněných zemí a institucí, které se v nich na šetření podílí, najdete na společných 

internetových stránkách www.eurograduate.eu. 

Tato pozvánka vám byla zaslána  

a) Vaší vysokou školou naším jménem, aniž bychom obdrželi Vaše kontaktní údaje. Tím je zajištěno, že se 

můžete výzkumného šetření zúčastnit, aniž bychom znali Vaše jméno a adresu; 

b) Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. na základě souhlasu, abychom Vás oslovili v dalších vlnách 

šetření absolventů, který jste nám udělili během výzkumnéého šetření Absolvent 2018. 

Vaše odpovědi bude analyzovat Centrum pro studium vysokého školství, Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 

7 - Holešovice, IČ: 00237752 zastoupené Ing. Radimem Ryškou, Ph.D., ředitelem, ve spolupráci se 

společností DATA COLLECT s.r.o., Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, IČ: 27242480, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107063 a zastoupenou Michalem Ševerou, 

jednatelem, pro vědecké a statistické účely, a budou zveřejněny tak, aby již nebylo možné vyvozovat závěry 

na základě jednotlivých účastníků výzkumného šetření a jejich individuálních odpovědí. Dále poskytneme 

údaje z šetření v pseudonymizované podobě (tj. bez individuálních identifikátorů) institucím provádějícím 

šetření EUROGRADUATE: Německému centru pro výzkum  vysokého školství a vědy (DZHW, Lange Laube 

12, 30159 Hannover, Německo) a Institutu pro pokročilá studia (IHS, Josefstädter Straße 39, AT-1080 

Vídeň, Rakousko). Zpracovatelem dat je HIS HochschulInformations-System eG (Goseriede 9, 30159 

Hannover, Německo). Údaje budou sloučeny IHS a DZHW do nadnárodního souboru dat, přičemž bude 

zajištěna nemožnost identifikace jednotlivců. Klíčová zjištění budou zveřejněna stejným způsobem ve 

všech zemích spolu se zjištěními v partnerských zemích. Kromě toho budou všechny odpovědi 

zpřístupněny v anonymizované podobě prostřednictvím Výzkumného datového centra DZHW 

zúčastněným institucím zemí EUROGRADUATE a vědcům a dalším uživatelům pro výukové, vědecké a 

statistické neziskové účely. 

 

Všechny zúčastněné organizace přijímají nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů 

před neoprávněným přístupem. Výzkumné šetření je prováděno v souladu s požadavky evropského 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních 

údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

http://www.eurograduate.eu/
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Souhlas 

Vaše účast ve výzkumném šetření je dobrovolná. Neúčast pro vás nebude mít žádné negativní důsledky. 

V jedné části dotazníku jsou položeny otázky týkající se vašich politických postojů. Pokud tuto část 

nepřeskočíte, znamená zodpovězení otázek výslovný souhlas s použitím těchto údajů. V jiné části 

dotazníku jsou položeny otázky týkající se vašeho zdraví. Tuto část můžete přeskočit. V opačném případě 

odpovědí na otázky souhlasíte s použitím těchto údajů. 

 

Výzkumné šetření je prováděno v souladu se všemi právními předpisy o ochraně údajů. Ujišťujeme vás: 

• že neukládáme vaše kontaktní údaje společně s údaji z šetření, 

• že s vašimi kontaktními údaji nakládáme jako s přísně důvěrnými a neposkytujeme je třetím stranám, 

 ▪ že všechny údaje z výzkumného šetření budou použity výhradně pro výukové, vědecké a statistické účely 

a že budou zpřístupněny zúčastněným institucím zemí EUROGRADUATE a vědcům a dalším uživatelům pro 

výukové, vědecké a statistické neziskové účely pouze v anonymizované podobě, 

▪ že údaje z šetření a údaje o způsobu zpracování dotazníku budou uchovávány maximálně 10 let po 

skončení projektu. To se netýká anonymizovaných údajů. 

▪ že v případě, že udělíte souhlas s kontaktováním v panelovém šetření v budoucích vlnách, že vaše 

kontaktní údaje budou po skončení poslední vlny šetření vymazány. 

▪ že pokud svůj souhlas odvoláte, veškeré údaje z šetření, které k vám budou moci být stále přiřazeny, 

budou okamžitě vymazány. 

▪ že v případě, že dáte souhlas k tomu, abyste byli kontaktováni v budoucích vlnách panelového šetření, 

vaše kontaktní údaje a údaje z šetření budou po odvolání souhlasu okamžitě vymazány. 

▪ že pokud lze údaje z šetření stále přiřadit k identifikovatelným osobám, máte také právo vědět, jaké údaje 

jsou o vás uloženy, právo na opravu údajů, které jsou o vás uloženy, právo na omezení účelů, pro které 

jsou údaje používány, právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, právo odvolat souhlas do 

budoucna, jakož i právo podat stížnost příslušnému úřadu: Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

Na dodržování všech opatření na ochranu osobních údajů dohlíží náš pověřenec pro ochranu osobních 

údajů Jan Beseda. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se na něj můžete obrátit na 

adrese beseda@csvs.cz.   

 

Náš výzkumný tým vám rád poskytne další informace o výzkumném projektu. 


