
              
    

 

Projekt EUROGRADUATE 2022 

Informácie o prieskume a ochrane údajov 

EUROGRADUATE je nadnárodný vedecký výskumný projekt pokrývajúci 17 európskych krajín. Jeho 

hlavným cieľom je zhromažďovať údaje o skúsenostiach európskych absolventov počas štúdia a o 

vplyve na ich profesionálny život a životy európskych občanov. Hlavné témy, na ktoré sa zameriava, sú 

charakteristika študijného programu, nadobudnuté zručnosti, vzdelávacie cesty a spôsoby učenia, 

medzinárodná mobilita, výsledky na trhu práce, politické postoje a politická participácia. Osobné 

charakteristiky absolventov, akými sú ich osobné a sociálne zázemie a zdravotný stav, slúžia na lepšie 

pochopenie rôznych skupín absolventov. 

V zúčastnených krajinách je za prieskum zodpovedná organizácia, ktorá bola poverená vykonaním 

prieskumu. Na Slovensku EUROGRADUATE realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (SC 

STI), Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava, Slovensko. Prehľad všetkých zúčastnených krajín a inštitúcií 

v nich pôsobiacich možno nájsť na spoločnej webovej stránke www.eurograduate.eu. 

Vaša adresa bola náhodne vybraná, aby sme vám mohli poslať pozvánku na prieskum EUROGRADUATE. 

To zaisťuje, že sa môžete zúčastniť prieskumu bez toho, aby sme poznali vaše meno a adresu. 

Vaše odpovede budú analyzované Centrom vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8A, 

840 05 Bratislava, Slovensko na vedecké a štatistické účely a zverejnené tak, aby už nebolo možné 

identifikovať jednotlivých účastníkov prieskumu na základe ich individuálnych odpovedí. Okrem toho 

údaje z prieskumu budú poskytnuté v anonymizovanej forme inštitúciám, ktoré uskutočňujú 

EUROGRADUATE: Nemecké centrum pre vysokoškolské vzdelávanie a vedecký výskum (DZHW, Lange 

Laube 12, 30159 Hannover, Nemecko) a Inštitút pre pokročilé štúdie (IHS, Josefstädter Straße 39, AT -

1080 Viedeň, Rakúsko). Údaje zlúčia IHS a DZHW do medzinárodnej anonymizovanej databázy, v rámci 

ktorej nebude možné identifikovať jednotlivcov. Kľúčové zistenia budú publikované rovnakým 

spôsobom vo všetkých krajinách spolu so zisteniami v partnerských krajinách. Okrem toho budú 

výsledky prieskumu sprístupnené v anonymizovanej forme prostredníctvom Výskumného dátového 

centra DZHW zúčastneným inštitúciám krajín EUROGRADUATE a vedcom a iným používateľom na 

vzdelávacie, vedecké a štatistické neziskové účely. 

Všetky zúčastnené organizácie prijímajú potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu 

vašich informácií pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom. Prieskum prebieha v súlade s 

požiadavkami európskeho všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), zákona z 10. 

mája 2018 o ochrane osobných údajov a slovenského národného zákona o ochrane osobných údajov 

(Zákon č. 18/2018 Z.z.). 
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Súhlas 

Vaša účasť v prieskume je dobrovoľná. Neúčasť nebude mať pre vás žiadne negatívne dôsledky. V 

jednom bode dotazníka sú otázky o vašich politických postojoch. Pokiaľ nepreskočíte túto časť, 

zodpovedanie otázok predstavuje výslovný súhlas s použitím týchto údajov. V jednom bode dotazníka 

sú tiež otázky týkajúce sa vášho zdravia. Pokiaľ nepreskočíte túto časť, zodpovedanie otázok 

predstavuje výslovný súhlas s použitím týchto údajov. 

Je samozrejmé, že prieskum je v súlade so všetkými zákonnými ustanoveniami o ochrane údajov. 

Uisťujeme vás: 

• že všetky údaje z prieskumov sa používajú výlučne na vyučovacie, vedecké a štatistické účely a že sú 

sprístupnené zúčastneným inštitúciám krajín EUROGRADUATE a vedcom a iným používateľom na 

vyučovacie, vedecké a štatistické neziskové účely len v anonymizovanej forme. 

▪ že ak odvoláte svoj súhlas, všetky údaje prieskumu, ktoré vám ešte môžu byť priradené, budú 

okamžite vymazané. 

▪ ak údaje z prieskumu možno stále priradiť identifikovateľným osobám, máte tiež právo vedieť, aké 

údaje sa o vás ukladajú, opraviť údaje, ktoré sú o vás uložené, obmedziť účely, na ktoré sa údaje 

používajú, právo na námietku proti spracovaniu vašich údajov, právo odvolať svoj súhlas do 

budúcnosti, ako aj právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika). 

Dodržiavanie všetkých opatrení na ochranu údajov monitoruje náš úradník pre ochranu údajov (Ing. 

Miroslav Ilavský). V prípade otázok o ochrane osobných údajov ho môžete kontaktovať na e-mailovej 

adrese miroslav.ilavsky@cvtisr.sk. 

 

 

 

 

  

 


