
 

RoboCoop 
Súhlas dieťaťa 

 

Ja, _________________________________________, potvrdzujem: 

 

● Vyššie uvedené informácie o projekte som si prečítal/a (boli mi prečítané). 
● Mal/a som príležitosť pýtať sa a zistiť viac o projekte ako aj o mojej úlohe v ňom. 
● Dobrovoľne súhlasím s mojou účasťou na tomto projekte. 
● Rozumiem, že súhlas môžem kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať a že moje konanie 

nebude mať negatívne dôsledky. 
● Som si vedomý/á, že moje meno bude z údajov potrebných pre výskum odstránené. 
● Viem za akým účelom sú dáta o mne zhromažďované, používané a uchovávané. 
● Rozumiem, že k dátam o mojej osobe budú mať prístup aj ďalší výskumníci a výskumníčky 

sústredení v projekte. 
 

 
 
Účastník/ka: 
 
 
Podpis: __________________________________ Dátum:_____________________________ 
 
 
 
Výskumník/ka: 
 
 
________________________ ___________________________ ________________ 
Meno a priezvisko Podpis               Dátum 
 

 

 

 



 

RoboCoop 
 Súhlas  rodičov a zákonných zástupcov 

Ja, dolupodpísaný/á, súhlasím s nasledujúcimi bodmi: 

● Prečítal/a som si s porozumením informácie o projekte obsiahnuté na predchádzajúcich 
stranách 1-2. 

● Mal/a som príležitosť klásť doplňujúce otázky a získať viac informácií, ktoré sa týkajú 
projektu a zapojenia nášho dieťaťa v ňom. 

● Súhlasné stanovisko zapojiť naše dieťa do projektu je výsledkom môjho dobrovoľného 
konania. 

● Rozumiem, že môj súhlas môžem kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať a že toto moje 
rozhodnutie nebude mať žiadne negatívne dôsledky. 

● Rozumiem dôvodom pre ktoré budú dáta zbierané, vyhodnocované a uchovávané. 
● Rozumiem, že výskumníci/čky budú vyhodnocovať len anonymizované dáta.  
● Je mi známe, že všetky mená a ďalšie osobné údaje budú z dát odstránené. 
● Rozumiem, že akékoľvek osobné údaje, ktoré budú vyzbierané výskumným tímom, budú 

uchovávané podľa zákona o osobných údajoch. To sa týka aj audio a video záznamov. Tie 
budú chránené heslom, uchované na úložisku, ktoré bude chránené v uzamknutom 
priestore. Dáta nebudú poskytnuté tretej strane. 

 

❑ Prosím označte krížikom, ak si neželáte, aby sme v rámci výskumnej časti projektu RoboCoop 
tvorili s Vašim dieťaťom audio alebo video záznam.  

❑ Prosím označte krížikom, ak si neželáte, aby boli foto a video záznamy vyhotovené v súvislosti s 
projektom RoboCoop zobrazujúce Vaše dieťa zverejňované online. 

Dieťa: 
 
___________________________________________ ________________________________ 
Meno dieťaťa               Škola, ktorú dieťa navštevuje

 
 
Rodičia/Zákonný zástupca/a:  
 
________________________ ___________________________ _______________________ 
Meno rodiča/               Podpis               Dátum 
Zákonný/a zástupca/ňa 
 
Ak chcete byť informovaný/á o ďalšom priebehu projektu RoboCoop, prosím vpíšte Vašu aktuálnu 

e-mailovú adresu:___________________________________________________________________ 

  
Výskumník/ka: 
 
________________________ ___________________________ _______________________ 
Meno výskumníka/ky Podpis Dátum 
 

 


