
DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

jmenuji se Barbora Hajznerová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího studia Ekonomické 

fakulty v Ostravě. V rámci diplomové práce, na téma Ochrana osobních údajů při podnikání 

ve strojírenství, bych Vás ráda poprosila o vyplnění dotazníku. 

Všechny Vámi uvedené informace budou anonymní a použity pouze k diplomové práci.  

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. 

Barbora Hajznerová 

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ZAŠKRTNĚTE VŢDY JEN JEDNU MOŢNOST 

1. Co si představíte pod pojmem „osobní údaj“? Napište prosím konkrétní příklad. 

……………………………………………………………………………………. 

2. Myslíte si, ţe ochrana osobních údajů v ČR je dostatečně právně zajištěná z hlediska 

zákona o ochraně osobních údajů? 

2.1  Ano  2.2  Ne 

3. Setkal (a) jste se někdy s tím, ţe by někdo zneuţil Vaše osobní údaje? 

3.1  Ano  3.2  Ne 

4. Kde byste hledal (a) pomoc nebo byste se domáhal (a) svých práv na ochranu 

osobních údajů? Vyberte prosím 2 možnosti 

4.1  na Úřadě pro ochranu duševního vlastnictví 

4.2  na Úřadě pro ochranu spotřebitele 

4.3  u soudu v občanskoprávním sporu 

4.4  na Úřadě práce 

4.5  na Úřadě pro ochranu osobních údajů 

5. Povaţujete rodné číslo za citlivý údaj? 

5.1  Ano  5.2  Ne 

6. Čtete si obchodní podmínky a poučení o ochraně osobních údajů při různých 

registracích a podepisování dokumentů? 

6.1  Ano  6.2  Ne 

7. Myslíte si, ţe je povoleno bez Vašeho souhlasu pořizovat kopie osobních dokladů?  

7.1  Ano  7.2  Ne 

8. Je podle Vás e-mailová adresa např. jan.novak@seznam.cz osobním údajem?? 

8.1  Ano  8.2  Ne 



9. Povaţujete zveřejňování os. údajů jako je př. r.č. v obchodním rejstříku za správné? 

9.1  Ano  9.2  Ne 

10. Pracujete v práci s osobními údaji jiných lidí? 

10.1  Ano  10.2  Ne 

11. V případě, ţe byste zjistil (a), ţe Váš zaměstnavatel porušuje při zpracování osobních 

údajů zákon o ochraně osobních údajů, koho byste o nápravu ţádal (a)?  

Vyberte prosím 2 možnosti 

11.1  svého zaměstnavatele 

11.2  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

11.3  Úřad pro ochranu osobních údajů 

11.4  úřad práce 

11.5  Policii ČR 

12. Můţe zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců? 

12.1  Ano 

12.2  Ne  

12.3  V určitém rozsahu bez souhlasu zaměstnance může, jinak jen s jeho souhlasem 

13. Kde byste hledali základní pramen právní úpravy ochrany osobních údajů?  

Vyberte prosím jen 1 možnost 

13.1  v Občanském zákoníku 

13.2  v Listině základních práv a svobod 

13.3  v Obchodním zákoníku 

13.4  v Zákoně o svobodném přístupu k informacím 

14. Myslíte si, ţe k předávání osobních údajů do zemí Evropské unie je třeba ţádat o 

povolení Úřad pro ochranu osobních údajů? 

14.1  Ano  14.2  Ne 

15. Kdo se podle Vás můţe domáhat práv na Úřadě pro ochranu osobních údajů? 

15.1  Fyzická osoba 

15.2  Právnická osoba 

15.3  Fyzická i právnická osoba 


