
              
                    
 
 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU 
 
 
Zveme Vás k účasti na výzkumném projektu „Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození 
zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle 
§ 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2022“. Projekt 
realizuje Svaz průmyslu a dopravy České Republiky, TREXIMA, spol. s r.o. a Age Management z.s.  Projekt 
je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí.  
 
Cíl projektu 
Cílem projektu je zmapovat stav pracovní schopnosti zaměstnanců ve třech vybraných sektorech v ČR. 
Dále pak vytvořit národní databázi o změnách pracovní schopnosti ve vztahu k věku a k dalším 
parametrům a na základě zjištěných dat navrhnout opatření pro zapojené organizace a zaměstnance. 
 

Ochrana osobních údajů 
Údaje z dotazníku budou v anonymizované podobě vloženy do elektronické databáze, která je umístěna 
v zabezpečeném datovém úložišti s dvoustupňovou ochranou a řízeným přístupem oprávněných osob; 
dotazníky v listinné podobě jsou archivovány společností Age Management z.s. V elektronické databázi je 
každému záznamu přidělen číselný kód, pod kterým jsou vyplněné dotazníky zadávány, zpracovány, 
analyzovány a archivovány. Údaje slouží pouze pro účely projektu a nebudou poskytnuty třetí straně. 
Veškeré výstupy projektu budou prezentovány v anonymizované podobě bez možnosti identifikace 
zapojených účastníků. S veškerými údaji je nakládáno v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních 
údajů v platném znění, zejm. Zákon č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). 

Zpracovávané osobní údaje: pohlaví, věk, datum narození, telefon 
Zpracovávané osobních údaje zvláštní kategorie: informace o zdravotním stavu 
Správce osobních údajů a osobních údajů zvláštní kategorie: Age Management z.s., Orlí 27, PSČ 602 00 
Brno, IČ 01318063 
Zpracovatel: TREXIMA s.r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 
 
Účel zpracování osobních údajů a údajů zvláštní kategorie: 
Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje včetně údajů zvláštní kategorie výhradně pro statistické 
účely a v případě telefonu, který na sebe můžete uvést, také pro následnou komunikaci ve věci 
informování Vás o dosažených výsledcích mapování Vaší pracovní schopnosti (WAI). 
Osobní údaje zvláštní kategorie jsou zpracovávány pro hodnocení Vaší pracovní schopnosti a před jejich 
uložením v databázi Age Management z.s. jsou důsledně anonymizovány a nemohou být poskytnuty 
v identifikovatelné podobě zaměstnavateli.  
 
Svoje práva související se zpracování osobních údajů můžete uplatnit zde: 
Email: storova@agemanagement.cz, telefon: +420 734 318 795 

Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši adresu Age Management z.s., 
Orlí 542/27, 602 00 Brno. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci! 

Za řešitelský tým 
Mgr. Ilona Štorová 
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