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REGISTRAČNÍ LIST 
 
 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………..
  
Datum a místo narození: ……………………………………………………………………………… 
 
Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………....... 
 
Státní občanství: …………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail a telefon: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Číslo občanského průkazu (pasu): ………………………………………………………………..
  
 
 
Přesné tematické a časové vymezení studia:    
 
 

 

 

 

 
 

Účel nahlížení *:   

• vědecký (příprava studie, monografie, článku)  

• studijní (příprava bakalářské, diplomové, disertační či jiné kvalifikační práce) 

• vzdělávací  

 
 
Název a sídlo instituce, pro kterou je výše uvedené téma zpracovávané: 
 
 

 

 

 

 
 
 
*Nehodící se škrtněte 
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Prohlášení 

Prohlašuji, že všechny údaje vyplněné v registračním listu jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem si plně 
vědom/a své osobní odpovědnosti za nakládání s informacemi, které jsem získal/a nahlížením do sbírky 
orální historie „Rozhovory s pamětníky“. 

Rovněž prohlašuji, že jsem se seznámil/a s ustanoveními Řádu sbírky orální historie „Rozhovory 
s pamětníky“ a jsou mi známa etická pravidla nakládání s takto získanými informacemi. Beru 
na vědomí, že v případě jejich porušení mi může být nahlížení a studium odepřeno. 

Jsem si vědom/a, že nakládání s rozhovory se řídí Podmínkami zveřejnění stanovenými samotnými 
narátory. Informace obsažené v rozhovorech podléhají ustanovením Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), 
zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Zavazuji se, že informace získané ze sbírky orální historie „Rozhovory s pamětníky“ využiji pouze 
v souladu s účelem, který jsem uvedl v tomto registračním listě. K případné publikaci vzpomínek nebo 
jejich části badatelem, a to i v rámci jiného textu, je nezbytný předchozí písemný souhlas Židovského 
muzea v Praze. 
 
 
V Praze dne: …………………………………… 
 
 
Podpis: …………………………………………… 
 
 
Razítko instituce a podpis oprávněné osoby, pro kterou nahlížející osoba téma zpracovává: 
 
 
 

 
Vyplněný a podepsaný registrační list zašlete na adresu: Židovského muzea v Praze (U Staré školy 141/1, Josefov, 110 00 Praha 
1), nebo elektronicky na e-mail: shoahhistory@jewishmuseum.cz 
 
 
Informace o zpracování osobních údajů 

Židovské muzeum v Praze (IČO: 60459263) se sídlem U Staré školy 141/1, Josefov, 110 00 Praha 1, jako 

správce osobních údajů v oprávněném zájmu, za účelem vedení evidence osob, které studovaly 

editované a autorizované přepisy rozhovorů shromážděné ve sbírce orální historie „Rozhovory 

s pamětníky“, a pro účely komunikace ve věcech správy přístupů ke sbírce orální historie „Rozhovory 

s pamětníky“ zpracovává Vaše osobní údaje, které jsem uvedl/a v Registračním listu. Vaše osobní údaje 

jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého 

bydliště, státní příslušnost, telefon a e-mail, číslo občanského průkazu / cestovního pasu (dále jen 

„osobní údaje“). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a ve znění zákona 

č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Jakékoliv Vaše dotazy týkající se detailů způsobu 

zpracování osobních údajů, Vašich práv při předmětném zpracování osobních údajů či zpracování 

Vašich požadavků vyplývajících z aplikace výše uvedených právních předpisů (vznesení námitky proti 

zpracování) zodpoví a vyřídí Pověřenec pro ochranu osobních údajů Židovského muzea v Praze, který 

je dostupný na e-mailové adrese: poverenecgdpr@jewishmuseum.cz. 
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