
Покана за участие 

 

Каним ви да участвате в международното многоцентрово проучване, озаглавено 

 

"Справяне с COVID" (COPERS)“. 

 

Вашето участие е доброволно и Вие, разбира се, не сте задължени да участвате. Това проучване 

се ръководи от Университета за приложни науки Емден / Леер. Партньори в проучването са 

университети от повече от шест страни. 

 

Цели 

Целта на това проучване е да се проучат ефектите на пандемията COVID-19 върху психичното 

здраве. За да се постигне тази цел, се изследват краткосрочните и средносрочните ефекти, както 

и защитните фактори. Събраните данни ще ни помогнат при разработването на основани на 

доказателства препоръки и интервенции за по-добро психично здраве. 

 

Любезно каним да се включат всички, които имат интерес да участват в това проучване. 

Вашето участие в проучването е много важно! 

 

Процедура и продължителност 

След като се съгласите да участвате, Ви каним да участвате в проучването, състоящо се от две 

части. Изследването е напълно поверително и можете да участвате в него онлайн. В първата 

част Ви задаваме някои общи въпроси Вашите възраст, образование), както и въпроси относно 

Вашите преживявания и емоции. 

Във втората част ще Ви попитаме за конкретни здравословни симптоми. Това проучване се 

извършва три пъти: след три, шест и 12 месеца. 

Рискове 

Въпросникът включва множество чувствителни въпроси, включително въпроси за психичното 

здраве и следователно е възможно да причини дискомфорт. Не е нужно да отговаряте на 

въпроси, относно които се чувствате неприятно. Можете да пропуснете тези въпроси, както и 

да прекратите участието си по всяко време. 

Разходи 

Участието в проучването е безплатно. 

Предимства 

Не можем да обещаем ползи за Вас или някой друг след участието Ви в това проучване. 

Вашите отговори обаче ще ни дадат важна информация за това как пандемията може да 



повлияе на здравето и как най-добре да се отговори на подобна пандемия и подобни кризи в 

бъдеще. 

Финансова компенсация 

Няма да получите финансова компенсация за участието си в това проучване. 

Конфиденциалност 

Всички данни се използват със строга конфиденциалност в съответствие с "Общия регламент за 

защита на личните данни" и се съхраняват на защитен сървър в Университета за приложни 

науки Емден / Леер. Вашите данни не са свободно достъпни. Само оторизиран персонал има 

достъп до тях. Ние гарантираме, че записите и всички публикации, базирани на записите, са 

напълно анонимни. Всички Ваши данни са поверителни и няма да бъдат предоставяни на 

външни лица. 

Доброволност 

Вашето участие в проучването е изцяло доброволно. След като решите да участвате, можете да 

промените мнението си и да напуснете проучването по всяко време. Отказът от участие или 

спирането на участието не включва неустойки или загуба на обезщетение, на които в други 

случаи имате право. 

Правно приложение 

Университетът за приложни науки Емден / Леер обработва личните Ви данни въз основа на 

Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, параграф 1, буква "a" на ОРЗД. Ако са засегнати 

специални категории лични данни, Университетът за приложни науки Емден / Леер обработва 

личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие в съответствие с чл. 9, ал. 2, буква "a" на 

ОРЗД. 

Данните се съхраняват за период до две години. 

Права на участниците 

Ще получите PDF копие на този документ веднага щом натиснете върху бутона "Приемам" на 

екрана по-долу и предоставите своя имейл адрес. Ако имате въпроси относно правата си, 

можете да се свържете със служителя по защита на личните данни в Университета за приложни 

науки Емден / Леер (г-н Манфред Несен, e-mail: Manfred.Nessen@hs-emden-leer.de). 

Вашите права  

В рамките на законовите изисквания Вие упълномощявате и се обвързвате с Университета за 

приложни науки Емден / Леер: 

Потвърждение дали личните Ви данни да бъдат обработвани от Университета за приложни 

науки Емден / Леер, 

Информация за тези данни и обстоятелствата за обработката им, 

Поправяне, ако тези данни са неверни, 

Изтриване, в смисъл на това, че не предоставяте съгласие за обработка на данните и 

задължението за съхраняването им от страна на  Университета за приложни науки Емден / Леер 

отпада, 

Ограничаване на обработката в специални законови случаи и 



Предаване на Вашите лични данни - доколкото сте ги предоставили - на Вас или на трета 

страна в структуриран, общ и машинно четим формат 

Имате право да оттеглите съгласието си към Университета за приложни науки Емден / Леер по 

всяко време, в резултат на което обработването на Вашите лични данни, в съответствие с 

вашата декларация за отмяна, ще бъде недопустимо за в бъдеще. Това обаче не засяга 

законността на обработкатана личните Ви данни въз основа на съгласието Ви преди 

оттеглянето му. 


