
Invitație de participare 

 

Vă invităm să participați la studiul internațional multicentric intitulat 

 

„Coping with COVID” (COPERS). 

 

Participarea dvs. este voluntară și, desigur, nu sunteți obligat să participați. Acest studiu este condus 

de Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer. Partenerii de studiu sunt universități din mai mult 

de șase țări. 

 

Obiective 

 

Scopul acestui studiu este de a investiga efectele pandemiei COVID-19 asupra sănătății mintale. 

Pentru a atinge acest obiectiv, sunt examinate efectele pe termen scurt și mediu și factorii de protecție. 

Datele colectate ne vor ajuta în dezvoltarea recomandărilor și intervențiilor bazate pe dovezi pentru o 

mai bună sănătate mintală. 

 

Invităm cu drag toate persoanele care sunt interesate să participe la acest studiu. Participarea dvs. la 

studiu este foarte valoroasă! 

 Proceduri si durata 

După ce ați acceptat să participați, vă invităm să participați la cele două părți ale studiului. Studiul este 

complet confidențial și îl puteți completa online. În prima parte vă vom adresa câteva întrebări 

generale (de exemplu, vârsta, în legătură cu educația școlară), precum și întrebări despre experiența și 

emoțiile pacientului. 

În a doua parte, vă vom întreba despre simptomele de sănătate. Acest sondaj se va repeta de trei ori: 

după trei, șase și 12 luni. 

Risks 

Chestionarul implică mai multe întrebări sensibile, inclusiv întrebări referitoare la sănătatea mintală și, 

prin urmare, pot provoca disconfort. Nu trebuie să răspundeți la întrebările  care vă fac sa va simtiti 

inconfortabil. Puteți sări peste întrebările care vă incomodează și vă puteți opri în orice moment. 

Costs 

Acest studiu nu implica costuri suplimentare. 

Benefits 

Nu putem promite niciun beneficiu al dvs. sau al altora de la participarea dvs. la această cercetare. Cu 

toate acestea, răspunsurile dvs. oferă informații importante despre modul în care pandemia poate 

afecta sănătatea și care este cel mai bun răspuns la această criză pandemică și una potențială și similară 

în viitor. 



Financial compensation 

Compensatie financiara 

Nu veti primi nicio compensatie financiara pentru participarea la acest studiu. 

Confidentialitate 

Toate datele sunt tratate cu strictețe în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor 

aplicabil și sunt stocate pe un server securizat la Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer. 

Datele dvs. nu pot fi identificate. Doar personalul autorizat are acces la date. Vă garantăm că 

înregistrările și toate publicațiile bazate pe înregistrări sunt complet anonime. Toate datele dvs. sunt 

confidențiale și nu vor fi transmise în niciun fel. 

Voluntariat 

 

Participarea dvs. la studiu este în întregime voluntară. Dacă alegeți să participați, vă puteți schimba 

părerea și puteți părăsi studiul în orice moment. Refuzul de a participa sau încetarea participării dvs. 

nu va implica nicio penalizare sau pierderea de beneficii la care aveți astfel dreptul. 

 

Temei juridic 

Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer prelucrează datele personale pe care le-am colectat pe 

baza consimțământului dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 S. 1 lit. a GDPR. Dacă sunt afectate 

categorii speciale de date cu caracter personal, Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer 

prelucrează datele personale colectate de la dvs. pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu art. 

9 alin. 2 lit. a GDPR. 

 

Datele sunt stocate cel mult doi ani. 

 

Drepturile participanților 

Veți primi o copie PDF a acestui document imediat ce faceți clic pe butonul „Accept”  mai jos pe 

ecran și veți furniza adresa dvs. de e-mail. Dacă aveți întrebări cu privire la drepturile dvs., puteți 

contacta responsabilul cu protecția datelor de la Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer 

(domnul Manfred Nessen, E-mail: Manfred.Nessen@hs-emden-leer.de). 

 

Drepturile dvs. 

În cadrul cerințelor legale, aveți, în principiu, drepturi in cadrul Universității de Științe Aplicate 

Emden / Leer:  

 

Confirmați dacă datele personale care vă privesc sunt prelucrate de către Universitatea de Științe 

Aplicate Emden / Leer,  

 

Informațiile despre aceste date și circumstanțele procesării,  

 

Rectificarea dacă aceste date sunt incorecte,  

 



Ștergerea, în măsura în care nu există nicio justificare pentru prelucrare și nu mai este o obligație de a 

stoca,  

 

Restricția prelucrării în cazuri speciale staționare și transmiterea datelor dvs. personale - în măsura în 

care le-ați furnizat - către dvs. sau către un terț într-un format structurat, comun și lizibil  

În plus, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul dat Universității de Științe Aplicate 

Emden / Leer, cu rezultatul că prelucrarea datelor dvs. personale, în conformitate cu declarația dvs. de 

revocare, o va face inadmisibilă pentru viitor. . Cu toate acestea, acest lucru nu afectează legalitatea 

prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea sa. 


