Vážená studentko, vážený studente,
účastníte se výzkumu, který je součástí projektu „CATCH-EyoU – Constructing AcTive CitizensHip with
European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions“ (Horizont 2020 – Rámcový program pro
výzkum a inovace EU, GA 649538) a který je, ve spolupráci s tamní Katedrou politologie a sociálních věd,
koordinován Katedrou psychologie Univerzity v Boloni. Předtím, než se k participaci rozhodnete, je velmi
důležité, aby byli o výzkumu adekvátně informován/a. Poprosíme Vás tedy, abyste si pročetl/a tento
dokument a v případě jakýchkoli otázek kontaktoval/a výzkumníky, kteří Vaše dotazy zodpoví.
Další informace o projektu CATCH-EyoU najdete na jeho oficiálních stránkách:
http://www.catcheyou.eu
 Cíle projektu
Projekt „CATCH-EyoU“ se – s důrazem na rovinu evropského občanství a za využití kvalitativních metod
(např. rozhovorů) a kvantitativních metod (např. dotazníkového šetření) – zabývá tím, jakými způsoby mladí
Evropané (ve Velké Británii, Švédsku, Německu, České republice, Estonsku, Řecku, Portugalsku a Itálii)
participují na sociálním a politickém životě, a tím, jaké faktory ovlivňují to, proč a jak se mladí lidé pro
participaci nerozhodují či naopak nerozhodují.
Konkrétně Vás bychom rádi přizvali k tomu, abyste se zúčastnil/a diskuzí, které se odehrají na facebookové
stránce věnované studentům účastnícím se v roce 2015/2016 programu Erasmus+. Účastníci budou
diskutovat o tématech týkajících se života mladých lidí v EU a o různých významech evropského občanství.
 Důsledky Vaší účasti, výhody a možná rizika
Kontaktujeme Vás proto, že z našeho pohledu splňujete kritéria pro participaci v našem projektu. Diskuze
na Facebooku budou moderovány týmem studentů a výzkumníků a po dobu 30 dnů – v období mezi
dubnem a červnem 2016 – monitorovány. Naším cílem je analyzovat nejrelevantnější témata a diskurzy,
které se během interakcí na facebookové stránce vynoří; Vy se budete moci přidat ke skupině s tím, že
můžete používat profil založený na Vašem skutečném jméně nebo na přezdívce, a s tím, že po Vás nebude
vyžadováno sdílení jakýchkoli osobních informací.
Vaše účast přispěje jednak k budování vědeckého poznání ohledně mladých lidí a evropského aktivního
občanství a sloužícího mimo jiné návrhům budoucích politik a intervencí směřujících k mladým lidem jak na
národní, tak na celoevropské úrovni. Získaná data budou v závěru analýzy zpracována agregovaným
způsobem tak, aby byla znemožněna individuální identifikace účastníků diskuzí. Vaše účast je dobrovolná.
 Další informace
Pokud budete potřebovat další informace či vysvětlení týkající se studie nebo pokud budete mít v průběhu
studie cokoli potřebovat, neváhejte po potvrzení Vaší účasti kontaktovat prof. Pinu Lalli (Department of
Political and Social Sciences – University of Bologna, Strada Maggiore 45, Bologna, tel. +39051209244) nebo
dr. Jakuba Macka (Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova
univerzita, Joštova 10, 60200 Brno, tel. 549494740, email jakub.macek@gmail.com). Členové našeho
projektového týmu Vám jsou v případě jakékoli otázky nebo pochybnosti k dispozici.
Vybraná doporučení týkající se soukromí a ochrany dat
Skupina ErasmusVox se podřizuje pravidlům a podmínkám formulovaných společností Facebook
(https://www.facebook.com/terms), ale je určena pouze těm, kdo chtějí pro účely projektu „CATCH-EyoU –
Constructing AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions“ sdílet
své soukromé informace, obrazové materiály, videa či komentáře.
V rámci diskuzí se dle svého rozhodnutí můžete se zdržet vyjadřování svých postojů. Skupinu můžete
kdykoli opustit a stejně tak můžete kdykoli vymazat své komentáře, a to bez jakéhokoli vysvětlení.
Takového Vaše rozhodnutí nebude mít žádné následky.
Pokud si přejete ochránit své soukromí, můžete se držet následujících doporučení:
o Publikovat a komentovat můžete v rámci skupiny i s využitím profilu založeném nikoli na
Vašem skutečném jméně, ale na přezdívce.

o Můžete využít taková nastavení Vašeho profilu, která skryjí Vaše kontaktní informace a
informace o vašem soukromí.
o Můžete se rozhodovat o tom, zda budete publikovat fotografie nebo videa, na nichž jsou
identifikovatelní konkrétní lidé a na nichž jsou rozpoznatelná konkrétní místa.
o Měl/a byste být opatrný/opatrná při publikování takových komentářů, které mohou – třeba
i nepřímo – odhalovat identitu ostatních.
o V případě, že se rozhodnete poskytovat informace o jiných lidech, měli byste mít od nich
tento krok schválený.
Připomínáme:
o Měl/a byste si být vědom/a, že obsah, který zveřejníte ve skupině and který se rozhodnete
současně publikovat na své vlastním profilu, bude viditelný všem členům skupiny.
o Vzhledem k tomu, že budete zveřejňovat obsah a osobní informace na Facebooku, měl/a
byste
byste
být
obeznámen/a
s pravidly
užívání
této
služby
(https://www.facebook.com/terms)
a
s pravidly
týkající
ochrany
soukromí
(https://www.facebook.com/about/privacy/), na něž jste přistoupil/a spolu s registrací.
o Pokud se rozhodnete smazat svá data, obrazové materiály, videa nebo komentáře či opustit
skupinu, měl/a byste si být vědom/a toho, že Univerzita v Boloni nese zodpovědnost pouze
za to, jak bude naloženo přepisy Vámi zveřejněných obsahů (dialogy, komentáře, názory
atd.), ale již nikoli za to, jak s Vašimi daty naloží společnost Facebook.
Následující prohlášení o soukromí se týká výhradně informací, které se rozhodnete zveřejnit v rámci skupiny
„ErasmusVox“ a které mohou být kopírovány, zaznamenávány, v anonymizované podobě sdíleny a
archivovány Univerzitou v Boloni, a to pro účely a v podobě popsané níže. Univerzita v Boloni nese
zodpovědnost za to, jak budou data zaznamenána a využita pro výzkumné účely, ale nenese zodpovědnost
za to, jakým způsobem s daty nakládá Facebook nebo jakákoli třetí strana.

Prohlášení o soukromí
V souladu s článkem 13, D.Lgs 96/2003 (italský zákon o ochraně soukromí) Vám sdělujeme, že Univerzita
v Boloni využije Vámi poskytnuté informace výhradně pro institucionální účely (art. 4 del D.R. 271/2009), a
to na základě aktuálního zákona o ochraně osobních dat.
Nakládání s daty a jejich užití
Veřejné informace, které poskytujete v rámci skupiny ErasmusVox prostřednictvím využití profilu na službě
Facebook, budou užita pro výzkumné a statistické účely, a to v rámci projektu „CATCH-EyoU – Constructing
AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions“. Při zpracování dat
mohou být využity elektronické nástroje a analytické programy.
S daty budou zacházet pouze výzkumníci pověření zpracovatelem dat (Univerzitou v Boloni). Univerzita
v Boloni zajistí, že v žádné fázi zpracování a archivování dat a během jejich sdílení a komunikaci o nich
nebude umožněna identifikace individuálních účastníků výzkumu. Univerzita v Boloni zaručuje, že veškeré
informace budou komunikovány a sdíleny v anonymizované podobě nebo za využití pseudonymů. Žádné
soukromé informace, jež případně poskytnete, nebudou zpřístupněny a výsledky výzkumu budou uloženy
v databázi, která bude přístupná všem partnerům projektu.
Povaha dat
Vaše účast na projektu vyjádřená tím, že jste se prostřednictví účtu služby Facebook přidali nebo přidáte k
facebookové skupině ErasmusVox, je dobrovolná. Sdílení obsahů a informací a interakce s ostatními členy
skupiny znamená, že jste se rozhodl/a účastnit se výzkumu.
Subjekty zodpovědní za nakládání s daty
Správcem dat je Univerzita v Boloni – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO). Zpracovatelem dat je vedoucí
Katedry politologie a společenských věd prof. Fabio Giusberti - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna (BO).

Práva účastníků
Subjekty, které poskytly své osobní údaje, mají v souvislosti se zpracováním dat pro účely vědeckého a
statistického zkoumání právo na potvrzení existence takových dat, mají právo vědět o jejich původu a
obsahu, mají právo potvrdit jejich pravdivost a mají právo požádat o jakékoli doplnění nebo opravu (čl. 7
italského zákona o ochraně osobních údajů).
V souladu s tímtéž článkem máte nárok požádat o to, aby část záznamu Vámi poskytnutých údajů byla
smazána nebo anonymizována aby byly smazány nebo anonymizovány všechny Vámi poskytnuté údaje.
Rovněž máte právo žádat, aby bylo zabráněno s Vámi poskytnutými údaji nakládat způsobem, který by byl
v rozporu se zákonem, a máte právo z jakýchkoli legitimních důvodů bránit v nakládání s Vámi
poskytnutými údaji. Jakoukoli žádost v tomto smyslu adresujte prof. Pině Lalli, (pina.lalli@unibo.it),
Department of Social and Political Sciences, University of Bologna, Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna
(BO), Tel. +39051209244.
Z výzkumu můžete kdykoli odstoupit, a to bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete tak učinit, Vámi
poskytnuté osobní údaje budou smazány. Data, která byla v okamžiku Vaší žádosti již sebrána a
anonymizována, budou nicméně ve výzkumu užita, a to proto, aby nedošlo ke zkreslení výsledků výzkumu.
Je samozřejmě možné, že se rozhodnete smazat ze skupiny ErasmusVox svá data, obrazové materiály, videa
nebo komentáře a skupinu opustit. V takovém případě Univerzita v Boloni nenese zodpovědnost za
informace/data/obsahy, jež smazány nebyly, a to vzhledem k tomu, že tyto informace/data/obsahy byly
publikovány na stránkách online sociální sítě a nikoli na webových stránkách spravovaných přímo
Univerzitou v Boloni.
Jméno a příjmení
……………………….
Národnost
……………………….
Věk
……………………….
VYPLNĚNÍM TOTOHO FORMULÁŘE A KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SUBMIT“ SOULASÍM S TÍM, ŽE
-

-

Jsem četl/a text informovaného souhlasu a že rozumím jeho obsahu a všem informacím
poskytnutým členy projektu CATCH-EyoU a že jsem měl/a dost času položit otázky, jež byly členy
projektu uspokojivě zodpovězeny.
Jsem si vědom/a toho, že účast ve výzkumu dobrovolná, že se výzkumu neúčastním pod nátlakem a
že z výzkumu mohu kdykoli, bez udání vysvětlení a bez jakýchkoli důsledků odstoupit.
Jsem obeznámen/a s povahou výzkumných aktivit a jsem si vědom/a případných rizik.
Jsem si vědom/a toho, že účast ve výzkumu je dobrovolná i v tom smyslu, že z ní neplynou žádné
(přímé nebo nepřímé) ekonomické nebo jiné výhody.

○ SOUHLASÍM
○ NESOUHLASÍM

