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Informačný list účastníka/účastníčky workshopu 

Séria workshopov o rodovej rovnosti pre Horizon Europe 
 

Ďakujeme Vám za Váš záujem participovať na online workshopoch zo „Série workshopov 

o rodovej rovnosti pre Horizon Europe”.  Jeho cieľom je oboznámiť účastníkov a účastníčky 

s teoretickými východiskami problematiky rodovej rovnosti, požiadavkami Európskej komisie 

v oblasti rodovej rovnosti pre program Horizon Europe a tiež poskytnúť praktické odporúčania 

pre zostavenie plánu rodovej rovnosti vrátane zdieľania príkladov dobrej praxe zo zahraničných 

i slovenských univerzít a výskumných organizácií. 

Veríme, že workshopy budú pre Vás užitočným sprievodcom na ceste k zostaveniu plánu, ktorý 

sa stane jedným z nástrojov pre vytváranie atraktívneho pracovného prostredia na slovenských 

univerzitách a výskumných inštitúciách. 

Kvôli komplexnosti problematiky Vám odporúčame zúčastniť sa všetkých workshopov. 

V snahe dodržať nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) a etické štandardy, by 

sme Vás chceli požiadať o prečítanie tohto Informačného listu účastníka/účastníčky workshopu 

a pred workshopom nám ho vyplnený zaslať. 

O sérii workshopov 
Workshopy sa uskutočnia online prostredníctvom Vám zaslaných linkov v dňoch: 

 5.10.2021, o 9:00 

 8.10.2021, o 9:00 

 13.10.2021, o 9:00 

 15.10.2021, o 9:00 

 
Bližšie informácie nájdete v pozvánke k workshopom. 

Spracovanie dát: Informácie získané alebo spoločne vytvorené počas workshopov, vrátane 

vizuálnej a audiovizuálnej dokumentácie, budú použité pre interné a verejne dostupné 

projektové správy a iné publikácie. Vaše vyjadrenia budú dokumentované výhradne anonymne. 

Napriek tomu, ak si želáte, aby niektoré z Vašich vyjadrení nebolo zdokumentované, oznámte 

prosím túto skutočnosť počas workshopu. 

Osobné údaje: Vaše meno a kontaktné údaje budú zdokumentované v prezenčnej listine 

administrovanej organizačným tímom workshopov a nebudú poskytnuté tretím stranám. Všetky 

verejné publikácie budú plne anonymizované. Správy Európskej komisii budú v prípade potreby 

zahŕňať iba meno Vašej organizácie a Vašu pracovnú pozíciu. V prípade nesúhlasu, prosím, 

zaznačte do priloženého Informovaného súhlasu Vašu požiadavku na úplnú anonymizáciu.  
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Právo na odstúpenie: Máte právo kedykoľvek ukončiť Vašu účasť bez akýchkoľvek konzekvencií. 

Tiež máte právo prístupu k svojim dátam za účelom ich korekcie, zmazania, obmedzenia ich 

spracovania alebo za účelom námietok voči nim. Ďalej môžete kedykoľvek odvolať nižšie 

uvedený Informovaný súhlas. 

Pre akékoľvek ďalšie otázky ohľadom workshopu, prosím kontaktujte Ing. Veroniku Meškovú 

(veronika.meskova@uniza.sk). 

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina 
(ďalej len „UNIZA“) 
 

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš čas a úsilie! 

 

Informovaný súhlas pre H2020 projekt CHANGE (CHAlleNging Gender (In)Equality in 

science and research) 

Podujatie: Séria workshopov o rodovej rovnosti pre Horizon Europe 

Meno účastníka/účastníčky workshopu:  

Svojím podpisom potvrdzujem (prosím zakrúžkujte): 

Prečítal/-a som si “Informačný list účastníka/účastníčky workshopu” 
a porozumel/-a som mu. 

   ÁNO NIE 

Mal/-a som príležitosť položiť otázky. ÁNO NIE 

Rozumiem účelu workshopu a môjmu zapojeniu v ňom. ÁNO NIE 

Som poučený/-á o tom, že môžem kedykoľvek vystúpiť z projektu 
zaslaním písomnej notifikácie kontaktnej osobe uvedenej nižšie a toto 
neovplyvní môj súčasný ani budúci status. 

ÁNO NIE 

Rozumiem skutočnosti, že aj keď informácie získané počas workshopu 
môžu byť publikované, ja nebudem identifikovaný/-á a moje osobné údaje 
budú zabezpečené. 

ÁNO NIE 

Súhlasím s tým, že meno organizácie, v ktorej pracujem a moja pracovná 
pozícia, budú v prípade potreby uvedené v správach pre Európsku 
komisiu, pričom vo všetkých verejne dostupných publikáciách budú tieto 
údaje anonymizované, pokiaľ neudelím explicitný súhlas. 

ÁNO NIE 

Beriem na vedomie, že dokumentácia z workshopu (sumarizačný 
dokument) bude uložený elektronicky po dobu maximálne siedmich rokov 
po jeho zverejnení. 

ÁNO NIE 

mailto:veronika.meskova@uniza.sk
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Súhlasím so zhotovením vizuálnej dokumentácie (fotografií)  počas 
workshopov. 

ÁNO NIE 

Súhlasím so zhotovením audiovizuálnej dokumentácie počas workshopov. ÁNO NIE 

 

Čo robiť v prípade nejasností? 

V prípade nejasností alebo sťažností ohľadom Vašich práv, sa prosím, obráťte na Ing. Veroniku 

Meškovú (veronika.meskova@uniza.sk). V prípade, že Vaše otázky nebudú zodpovedané, 

obráťte sa, prosím, na projektovú koordinátorku Dr. Anita Thaler (anita.thaler@ifz.at). 

Pre sťažnosti ohľadom ochrany dát, prosím kontaktujte zodpovednú osobu na UNIZA pre dohľad 

nad ochranou osobných údajov: dpo@uniza.sk. V prípade nevyriešených sťažností: 

www.dataprotection.gov.sk. 

Podpis …………………………………………………………………………   

Meno a priezvisko …………………………………………………………………   Dátum ………………………………… 
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