VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM
PŘÍJMENÍ

JMÉNO

MĚSTO

PSČ

ULICE

ČÍSLO DOMU

Datum narození:
E-mail:

Telefon:

Souhlasíte s tím, aby se firma SC&C obrátila na Vás jako respondenta
v rámci této studie i v dalších letech?

ANO

NE

Podpis dotazovaného: ……………………………………………
částku 500 Kč zašlete převodem na
Mám zájem o odměnu za
kompletní vyplnění dotazníku:
č.ú......................................../......

(podpis)

V26/20_GGP

SOUHLAS RESPONDENTA
číslo respondenta (ID):_______________
Vážená paní, vážený pane,
jménem společnosti SC&C spol. s r.o. Vám děkuji za čas strávený s naším pracovníkem při výzkumu. Vaše údaje jsou naprosto důvěrné
a budou zpracovány pouze hromadně za všechny dotázané v celé ČR.
Já, níže podepsaný/á (dále jen „Respondent“), uděluji tímto společnosti SC&C spol. s r.o., se sídlem Americká 21, Praha 2, PSČ 120
00, IČO: 452 80 542, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10104, emailový kontakt:
info@scac.cz (dále jen „Správce a zároveň Zpracovatel“), souhlas (podle § 4 odst 11 GDPR) se zpracováním mých osobních údajů, a
to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, datum narození.
2. Účelem zpracování osobních údajů je: kontrola kvality práce tazatele uskutečněním kontrolního dotazu a možnost opětovně Vás v
budoucnu oslovit s nabídkou účasti v některém z dalších výzkumů. Výplata odměny respondentovi za účast ve výzkumu.
3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání souhlasu.
4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
Poučení:
Správce a zároveň Zpracovatel tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
•
osobní údaje respondenta budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
•
s výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu
nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Správce a zároveň Zpracovatele.
•
máte právo po Správci a zároveň Zpracovateli požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
•
máte právo požadovat po Správci a zároveň Zpracovateli výmaz těchto osobních údajů
•
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce a zároveň
Zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
•
máte právo vyžádat si u Správce a zároveň Zpracovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
Ještě jednou děkuji za ochotu a spolupráci.
Mgr. Jana Hamanová
vedoucí výzkumného oddělení SC&C
tel: 732 150 284, e-mail: jhamanova@scac.cz

