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Jak Kieskompas / Volební kompas nakládá s osobními údaji 
uživatelů?  

Prohlášení o ochraně osobních údajů (CZ) 
• Kdo jste? 

Kieskompas je soukromá výzkumná společnost založená v roce 2006. Je zcela nezávislá, původem z akademické sféry 
(jejím spoluzakladatelem je VU University Amsterdam) a působí na mezinárodní úrovni. Tým společnosti Kieskompas 
tvoří skupina angažovaných a agilních vědců. 

• Proč sbíráte data? 
Údaje shromažďujeme pro vědecký výzkum v oblasti politologie. Účelem tohoto výzkumu není jen analýza dat. Výzkum 
také umožňuje jednotlivým složkám státní sféry a dalším významným institucím implementovat strategie veřejné politiky 
založené na datech. V některých případech poskytujeme anonymizovaná data i jiným vědeckým pracovníkům pro jejich 
výzkumné projekty. Analýzy, které provádíme, sdílíme s médii a dalšími vládními i nevládními organizacemi. Tímto 
způsobem přispíváme ke kvalitnímu zpravodajství o politických a společenských postojích. Tyto analýzy nelze žádným 
způsobem vytrasovat k jednotlivým osobám. Vždy se jedná o anonymizovaná a agregovaná data. 

• Jakým způsobem data sbíráte? 

Data sbíráme pomocí on-line nástrojů (volebních kalkulaček) a prostřednictvím cílených panelových šetření. Naším 
nejznámějším nástrojem je Volební kompas – on-line volební kalkulačka. Volební kompas již vyzkoušelo více než 60 
milionů lidí ve vice než 40 zemích. Tyto nástroje pomáhají voličům učinit informovanější a na důkazech založené 
rozhodnutí u voleb. 

• Jakým způsobem užívá společnost Kieskompas cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení, kdykoli navštívíte 
nějakou stránku. V našem případě využíváme analytických cookies za účelem shromažďování statistických údajů o 
návštěvnosti. V průběhu vaší návštěvy používáme službu Google Analytics. Činíme tak v souladu s pravidly o ochraně 
osobních údajů. Uzavřeli jsme dohodu o zpracování se společností Google a skryli poslední oktet vaší IP adresy. Se 
společností Google data nesdílíme. Zároveň nepoužíváme jiné služby společnosti Google v kombinaci s cookies pro 
Google Analytics. 

Nepoužíváme sledovací nebo funkční cookies. Sledovací a funkční cookies se obvykle používají k měření a analýze chování 
uživatelů webové stránky nebo aplikace. Používají se také k prodloužení relace na webové stránce. Záměrně jsme se 
rozhodli tyto typy cookies nepoužívat. 

• Jaký druh dat shromažďujete pomocí volebních kalkulaček společnosti Kieskompas? 

Při vyplňování volební kalkulačky Kieskompas vás – mimo odpovědí na výroky – žádáme o zodpovězení několika dalších 
otázek. Např. pohlaví, rok narození, dosažené vzdělání, bydliště nebo politické preference (níže je kompletní seznam 
údajů, které sbíráme). Je dobré vědět, že na tyto otázky nemusíte odpovídat a můžete se pouze vyjádřit k výrokům. 
Přestože zodpovědět doplňující otázky není povinné, doufáme, že tak učiníte. Tato data jsou samozřejmě velmi důležitá 
pro akademický výzkum. Pokud se rozhodnete, že doplňující otázky nevyplníte, i tak uvidíte výsledek volební kalkulačky. 
Odpovědi na výroky ve volební kalkulačce nemají charakter osobních údajů, budou tedy uchovány po neomezenou dobu. 

Při vyplňování volební kalkulačky Kieskompas vás také požádáme, abyste zanechali své e-mailové adresy, a o souhlas se 
zasíláním pozvánek do dalších on-line akademických výzkumů. Vzhledem k tomu, že zpracováváme vaše osobní údaje, 
platí Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Upozorňujeme vás, že vyplnění volební kalkulačky 
Kieskompas je vždy striktně anonymní. V rámci aplikace nepropojujeme vaši e-mailovou adresu s odpověďmi na 
doplňující otázky ani na výroky. V tabulce níže lze nalézt více informací o datech, které volební kalkulačky společnosti 
Kieskompas shromažďují. 
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Druh dat shromažďovaný ve volební kalkulačce Kieskompas  
Souhlas 
nevyžadován  Automaticky Po souhlasu 

Odpovědi na výroky  ✓        

Čas vyplnění    ✓    

Data o prohlížeči     ✓    

Soubory protokolů o provozu na webu    ✓    

Agregované údaje o poloze (například město a region, ve kterém 
používáte Kieskompas). 

   ✓    

Informace o vašem zařízení (typ, prohlížeč)    ✓    

Údaje z doplňujících otázek (rok narození, pohlaví, vzdělání, 
region) ✓       

Zvláštní osobní údaje (stranické preference, politické názory a 
volební chování) ✓       

E-mailová adresa     ✓  

  

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že data z volební kalkulačky neobsahují IP adresy a všechny (osobní) údaje shromážděné 
v nástroji Kieskompas zůstávají zcela anonymní (i když zanecháte svou e-mailovou adresu). Pokud se rozhodnete 
zúčastnit průzkumu, požádáme vás před shromažďováním osobních údajů o výslovný souhlas. 

• Je poskytnutí e-mailové adresy společnosti Kieskompas bezpečné? 

Rozhodně! Jediné osobní údaje, které Kieskompas o uživatelích uchovává – tedy e-mailovou adresu – nelze nijak spojit s 
odpověďmi, které jste poskytli. Tyto údaje zpracovává a ukládá náš poskytovatel IT služeb. Mezi společností Kieskompas 
BV a poskytovatelem IT služeb existuje právně závazná smlouva o zpracování údajů. Shromážděné údaje se vždy skládají 
ze tří souborů: (1) kódový soubor, (2) anonymní datový soubor a (3) zabezpečený soubor s e-mailovými adresami, který 
je uchováván odděleně od ostatních souborů. Po každém projektu je soubor obsahující e-mailové adresy odstraněn ze 
serverů a uložen na externích pevných discích, které nejsou připojeny k internetu a jsou zabezpečeny jedinečným 
přihlašovacím jménem a heslem. Další informace o tom, co se děje s vaší e-mailovou adresou, naleznete níže.  

• Jaká data shromažďujete v rámci výzkumů společnosti Kieskompas? 

E-mailové adresy se používají pouze k pozvánkám do (dalších) vědeckých studií. Pozvánku na průzkum můžete obdržet v 
krátkodobém horizontu, ale může se tak stát i po několika letech. Proto vaši e-mailovou adresu uchováváme dlouhodobě, 
maximálně však po dobu 15 let. Pokud jste osloveni k účasti na on-line průzkumu, můžete samozřejmě účast odmítnout 
a/nebo se odhlásit. Před účastí v našich průzkumech jsou respondenti požádáni o výslovný souhlas. Respondenti mohou 
svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by odvoláním souhlasu utrpěli jakoukoli újmu. 

Vaši e-mailovou adresu uchováváme odděleně od ostatních údajů. Proto e-mailovým adresám respondentů okamžitě 
přiřazujeme jedinečné identifikátory. To umožňuje pseudoanonymizaci údajů z průzkumu. Pseudoanonymizace 
umožňuje provádět longitudinální výzkum a propojovat údaje z více průzkumů, které byly provedeny stejnými 
respondenty, bez použití jakýchkoli osobních údajů. 

Kieskompas rozvíjí vědecký panelový výzkum s využitím služeb Qualtrics – cloudového softwaru pro on-line průzkumy (je 
v souladu s GDPR). Údaje shromážděné v on-line průzkumu jsou vždy po obdržení pseudoanonymizovány, to znamená, 
že všechny (automaticky*) shromážděné osobní údaje jsou vymazány (více informací naleznete v tabulce níže). 

Pokud  výzkum s údaji provádějí třetí strany, pracují pouze se zcela anonymizovanými daty, které nelze žádným způsobem 
vysledovat zpět k fyzickým osobám. 



  
19/05/2021  

Kieskompas BV (Election Compass) 0(02 737 8003 ׀  ׀ ׀ ׀ ( 13 ׀ +  Rombout Hogerbeetsstraat 78, 1052 XH, Amsterdam  
  

  3   

Více informací o údajích shromážděných v průzkumech společnosti Kieskompas uvádíme v tabulce níže: 

Druh dat shromažďovaný v on-line výzkumech 
Po 
souhlasu 

Po explicitním 
souhlasu 

IP adresa*  ✓    

Přibližné údaje o poloze (zeměpisná délka a šířka)*  ✓    

Čas zahájení a dokončení průzkumu  ✓    

Doba trvání dokončení průzkumu (v sekundách)  ✓    

Základní údaje (rok narození, pohlaví, vzdělání, region)  
  ✓  

Zvláštní osobní údaje (např. stranické preference, politické 
názory a volební chování)  

  ✓  

Odpovědi na případné další otázky průzkumu    ✓  

 

• Kontakt na společnost Kieskompas 

Kontaktovat společnost Kieskompas BV v otázkách týkajících se údajů nebo ochrany osobních údajů lze prostřednictvím 
e-mailu (info@kieskompas.nl) nebo telefonicky (+31 (0)20 -737 3008). Můžete se také obrátit na Yordana Kutiyského, 
pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti Kieskompas prostřednictvím e-mailu (yordan@kieskompas.nl) 
nebo na výše uvedeném telefonním čísle. Kontaktní údaje společnosti Kieskompas mohou uživatelé zjistit různými 
způsoby. Uživatelé se tak mohou snadno informovat nebo uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů. Další kontaktní 
údaje společnosti Kieskompas naleznete níže: 

Kieskompas BV 

Rombout Hogerbeetsstraat 78 

1052 XH Amsterdam 

Nederland 

Každý kontakt společnosti Kieskompas s uživatelem bude obsahovat tento dokument včetně kontaktních údajů, a to buď 
prostřednictvím přímého odkazu, nebo odkazu na webové stránky. Na začátku každé volební kalkulačky společnosti 
Kieskompas se zobrazí upozornění na soubory cookie. Pokud jsou požadovány (citlivé) osobní údaje, zobrazí se stránka, 
kde bude vyžadován (výslovný) souhlas. 

• Vaše práva na osobní údaje 

Společnost Kieskompas by ráda zajistila, abyste si byli plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel 
společnosti Kieskompas má následující práva:  

Právo na přístup: Máte právo vyžádat si od společnosti Kieskompas kopie svých osobních údajů. 

Právo být zapomenut: Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů. Abychom zajistili bezpečnost „práva být 
zapomenut“, žádáme uživatele, kteří chtějí své údaje vymazat, aby nám poslali e-mail ze známé e-mailové adresy. Bez 
nám známé e-mailové adresy nemůžeme vaše údaje propojit ani sdílet. Po podání úplné žádosti vyhledá a propojí údaje 
uživatele pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti Kieskompas, aby je mohl vymazat. 



  
19/05/2021  

Kieskompas BV (Election Compass) 0(02 737 8003 ׀  ׀ ׀ ׀ ( 13 ׀ +  Rombout Hogerbeetsstraat 78, 1052 XH, Amsterdam  
  

  4   

Právo na opravu údajů: Máte právo požádat společnost Kieskompas o opravu údajů, které považujete za nepřesné. Máte 
také právo požadovat, aby společnost Kieskompas doplnila informace, které považujete za neúplné. 

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo na to, aby osobní údaje poskytnuté společnosti Kieskompas byly předány 
přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 

Právo na omezení zpracování: Jako alternativu k „právu být zapomenut“ máte právo požadovat, aby společnost 
Kieskompas za určitých okolností omezila zpracování vašich osobních údajů. Důvodem může být to, že máte problémy s 
obsahem informací, které společnost Kieskompas uchovává, jak společnost Kieskompas zpracovává vaše údaje. 

Právo vznést námitku proti zpracování: Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování vašich 
osobních údajů společností Kieskompas. 

Právo podat stížnost: Uživatelé společnosti Kieskompas mají právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jde o 
způsob, jakým společnost Kieskompas zpracovává jejich údaje. Nizozemským dozorovým úřadem je Autoriteit 
Persoonsgegevens (Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů).  

Abychom zajistili bezpečné uplatnění jejich práv, žádáme uživatele, aby nám poslali e-mail ze známé e-mailové adresy. 
Bez nám známé e-mailové adresy nemůžeme vaše údaje identifikovat. Po podání úplné žádosti zajistí dodržování vašich 
práv pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti Kieskompas. 


