
Tyrimo eiga ir trukmė  
Jei sutinkate dalyvauti, kviečiame dalyvauti šiame tyrime. Tyrimas yra visiškai 

konfidencialus, o į klausimyno klausimus galite atsakyti internete. Pirmoje anketos dalyje 

užduosime Jums keletą bendrų klausimų (pvz., koks Jūsų amžius, išsilavinimas), taip pat 

klausimų apie Jūsų patirtį ir emocinę būklę COVID pandemijos metu. 

Antroje klausimyno dalyje užduosime konkrečius klausimus apie Jūsų sveikatą. Ši apklausa 

bus kartojama tris kartus: po 3, 6 ir 12 mėnesių. 

 

Rizika 
Šiame klausimyne yra keli keletas jautrių klausimų apie psichikos sveikatą, dėl kurių galite 

jaustis nejaukiai. Neatsakinėkite į klausimus, keliančius Jums nejaukumą, todėl galite praleisti 

tuos klausimus, dėl kurių jaučiatės nejaukiai ir bet kada galite sustoti dalyvauti tyrime.  

 

Išlaidos  
Jūs nepatirsite jokių išlaidų dėl dalyvavimo šiame tyrime.   

 

Nauda  
Jūsų dalyvavimas šiame tyrime Jums tiesiogiai nebus naudingas, tačiau Jūsų atsakymai leis 

tyrėjams geriau suprasti, kokį poveikį COVID pandemija turėjo sveikatai ir kaip geriausia 

pasiruošti pandemijoms ar panašioms krizėms ateityje.    

 

Finansinė kompensacija  
Už dalyvavimą šiame tyrime nenumatoma jokia finansinė kompensacija.  

 

Konfidencialumas  
Visi tyrimo metu gauti duomenys bus saugomi pagrindinio tyrėjo - Emdeno/Leer taikomųjų 

mokslų universiteto (Vokietija) serveryje ir tvarkomi laikantis aukščiausių konfidencialumo 

apsaugos reikalavimų pagl Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Prieigą prie 

anoniminių duomenų turi tik įgalioti tyrimo vykdytojai.  Mes garantuojame, kad surinkti 

duomenys ir šių duomenų pagrindu parengti moksliniai straipsniai išsaugos tyrimo dalyvių 

anonimiškumą. Jūsų anonimiškumas yra garantuojamas, nes Jūsų tapatybės nustatyti šiame 

tyrime yra neįmanoma. Visi jūsų duomenys yra konfidencialūs ir jokiu būdu niekam nebus 

perduodami.  

Savanoriškumas  
Jūsų dalyvavimas tyrime yra visiškai savanoriškas. Jei nuspręsite dalyvauti, bet kuriuo metu 

galėsite apsigalvoti ir nutraukti dalyvavimą tyrime. Atsisakius dalyvauti ar sustabdžius 

dalyvavimą, nepatirsite jokios žalos. 

 

Teisinis pagrindas 
Emdeno/Leer taikomųjų mokslų universitetas (Vokietija) tvarkys asmens duomenis, kurie bus 

surinkti, remiantis Jūsų išreikštu sutikimu pagal BDAR 6 str. 1 dalies 1a pastraipą. Jei tyrime 

bus surinkti specialiųjų kategorijų asmens duomenys, Emdeno/Leer taikomųjų mokslų 

universitetas šiuos duomenis tvarkys remdamasis Jūsų išreikštu sutikimu pagal BDAR 9 str. 



2a pastraipos dalį.   

Duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus po tyrimo pabaigos.  

 

Dalyvio teisės  
Šio dokumento PDF kopiją galėsite atsisiųsti naudodami šią nuorodą: informuotas sutikimas. 

Jei Jums iškils klausimų dėl savo teisių šiame tyrime apsaugos, galite susisiekti su 

Emdeno/Leer taikomųjų mokslų universiteto duomenų apsaugos pareigūnu (p. Manfred 

Nessen, el. paštas: Manfred.Nessen@hs-emden-leer.de).  

Jūsų teisės  
Remiantis galiojančiais teisiniais reikalavimais, Emdeno/Leer taikomųjų mokslų universitetas 

įsipareigoja:  

Patvirtinti, kad šiame tyrime surinktus Jūsų asmens duomenis tvarkys Emdeno/Leer 

taikomųjų mokslų universitetas 

Informuoti apie tyrimo metu surinktų duomenų tvarkymą ir tvarkymo sąlygas   

Ištaisyti klaidas, jei duomenys būtų neteisingi   

Ištrinti duomenis, kai baigiasi įsipareigojimas juos saugoti   

Apriboti duomenų apdorojimą ypatingais įstatymuose numatytais atvejais ir Jūsų asmens 

duomenų perdavimą - tų, kuriuos Jūs pateikėte - Jums ar trečiajai šaliai  įprastu elektroniniu 

formatu.  

Be to, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą su Emdeno / Leerio taikomųjų 

mokslų universitetu, todėl jūsų asmens duomenų tvarkymas pagal jūsų atšaukimo deklaraciją 

ateityje taps nepriimtinu. Vis dėlto, tai neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris 

remiasi Jūsų išreikštu sutikimu, kol jo neatšaukėte.  

Apriboti duomenų apdorojimą ypatingais įstatymuose numatytais atvejais ir Jūsų asmens 

duomenų perdavimą - tų, kuriuos Jūs pateikėte - Jums ar trečiajai šaliai  įprastu elektroniniu 

formatu.  

Be to, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą su Emdeno / Leerio taikomųjų 

mokslų universitetu, todėl jūsų asmens duomenų tvarkymas pagal jūsų atšaukimo deklaraciją 

ateityje taps nepriimtinu. Vis dėlto, tai neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris 

remiasi Jūsų išreikštu sutikimu, kol jo neatšaukėte.  

 

https://survey.hs-emden-leer.de/PDF/Informed_Consent_Lithuanian.pdf

