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UNIVERZITA KARLOVA 
 

Přírodovědecká fakulta 
128 00 PRAHA 2, Albertov 6 

 

 

 

 

 

 
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT 

 

 

 

 

Já, ……………………………… (jméno, příjmení), datum narození ………………, UKČO 

…………, bytem …………………………………………, student/ka/zaměstnanec/kyně Univerzity 

Karlovy, Přírodovědecké fakulty (dále jen „fakulta“), se tímto zavazuji, že data uvedená v předávacím 

protokolu v příloze použiji pouze k uvedenému účelu, tedy ……………………………… 

…………………………………………. Dále se zavazuji, že použitím dat nepoškodím dobré jméno 

fakulty ani Univerzity Karlovy. 
 

Prohlašuji, že s veškerými daty budu zacházet jako s důvěrnými a zavazuji se zachovávat o nich 

mlčenlivost a vykonat všechna potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění těchto dat třetím osobám 

bez předcházejícího písemného souhlasu fakulty nebo vlastníka těchto dat. Zároveň se zavazuji takovéto 

důvěrné informace chránit proti úniku, zveřejnění nebo jinému neodsouhlasenému zpřístupnění třetím 

osobám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení studia/pracovního poměru na fakultě. 

 

Zavazuji se, že po ukončení studia/pracovního poměru vrátím veškerá data obdržená od fakulty 

nebo tato data zničím, s výjimkou těch, která byla oprávněně zveřejněna. 

 

Jsem si vědom/vědoma toho, že nedodržením povinností, k jejichž plnění jsem se tímto 

zavázal/zavázala, mohu fakultě nebo Univerzitě Karlově způsobit škodu. 

 

V případě, že neplněním těchto povinností, nebo jejich vadným plněním, způsobím škodu, 

zavazuji se tuto škodu na vyzvání v plné výši uhradit. 

 

Toto prohlášení se nevztahuje na data oprávněně veřejně dostupná a na data, která se stanou 

oprávněně veřejně dostupná po jejich předání mé osobě. 

 

Zavazuji se, že kopie finálního díla, v němž byla použita reprodukce mapy, bude do měsíce po 

zveřejnění doručena v tištěné nebo elektronické podobě do Mapové sbírky. 

 

 

 

 

V Praze dne .........................................  

 

 

 .............................................................  

Podpis studenta/studentky/zaměstnance/zaměstnankyně 
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Předávací protokol 

Předávající 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 

IČ: 00216208 

sídlo: Albertov 6, 128 00 Praha 2 

odpovědný zaměstnanec: PhDr. Mgr. Eva Novotná, Ph.D., ředitelka Mapové sbírky 

 

a 

 

Student/Studentka/Zaměstnanec/Zaměstnankyně 

 ........................................................ (jméno a příjmení) 

 ........................................................ (adresa) 

 ........................................................ (PSČ) 

UKČO  ............................................  

 

 

Předávající předává tímto studentovi/studentce/zaměstnanci/zaměstnankyni na základě jeho/jejího 

prohlášení o ochraně dat a za účelem splnění studijních/pracovních povinností následující autorská díla: 

 

 

Pořadové číslo: 1 

Citace:   

Signatura:   

Čárový kód:   

Systémové číslo:  

Poskytnuté grafické zobrazení: sken ……………… (formát ……, rozlišení …… DPI) 

 

 

 

 

 

Celkem: …… skenů (formát ……, rozlišení …… DPI) 

 

 

 

 

 

Student/ka/Zaměstnanec/kyně 

 

 

 ..........................................................................  

 ....................... (jméno a příjmení)

Předávající 

 

 

 .........................................................................  

PhDr. Mgr. Eva Novotná, Ph.D., 

ředitelka Mapové sbírky 


