
Informirano soglasje 

Postopek in trajanje 

Po pristanku k sodelovanju, vas prosimo, da sodelujete v obeh delih raziskave. Raziskava je 

popolnoma zaupna in v njej lahko sodelujete preko spleta. V prvem delu vam bomo zastavili 

nekaj splošnih vprašanj (npr. starost, stopnja izobrazbe) in nekaj vprašanj o morebitnih 

izkušnjah z (zdravstveno) obravnavo na področju duševnega zdravja ter o vaših čustvih. V 

drugem delu raziskave vam bomo zastavili natančnejša vprašanja o vašem zdravstvenem 

stanju. K izpolnjevanju vprašalnika vas bomo čez nekaj časa vabili ponovno. 

Tveganja  

Posamezni vprašalniki vsebujejo več občutljivih vprašanj o duševnem zdravju in lahko 

povzročijo neugodje. Na vprašanja, ki vam povzročajo neugodje, vam ni potrebno odgovoriti. 

Občutljiva vprašanja lahko preskočite ali prenehate z izpolnjevanjem v vsakem trenutku.   

Stroški 

Sodelovanje v raziskavi je za vas popolnoma brezplačno. 

Koristi  

Na podlagi vašega sodelovanja v raziskavi vam ali komu drugemu ne moremo zagotoviti 

nobenih koristi. Vendar pa bodo vaši odgovorili predstavljali pomembne informacije o tem, 

kako pandemija vpliva na zdravje in kako najučinkoviteje ukrepati v pandemski ali podobnih 

krizah v prihodnje. 

Finančno povračilo 

Za sodelovanje v raziskavi ne boste prejeli finančnega povračila. 

Zaupnost 

Vsi podatki so obravnavani kot strogo zaupni v skladu z Splošno odrebo o varstvu podatkov 

in hranjeni v zaščitenem serverju na Univerzi za uporabne znanosti Emden/Leer. Vaših 

podatkov ni možno identificirati. Le pooblaščeno osebje ima dostop do podatkov. Vsi izpisi 

podatkov in publikacije na osnovi izpisov bodo popolnoma anonimni. Vsi vaši podatki so 

zaupni in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretjim osebam. 

Prostovoljnost 

Vaše sodelovanje v raziskavi je popolnoma prostovoljno. Sodelovanje v raziskavi lahko 

kadarkoli prekinete. Vaša odločitev o prenehanju sodelovanja v raziskavi za vas ne bo imela 

nobenih posledic in ne boste prikrajšani za morebitne koristi, do katerih ste sicer 

upravičeni.               

Pravna podlaga 

Univerza za uporabne znanosti Emden/ Leer obdeluje osebne podatke na podlagi vašega 

strinjanja v skladu s 1. alinejo 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 



Posebne kategorije osebnih podatkov, za katere ste podali soglasje, Univerza za uporabne 

znanosti Emdem/Leer zbira na podlagi 2. odstavka 9. člena  Splošne uredbe o varstvu 

podatkov. Podatki se hranijo največ dve leti.     

Pravice udeležencev 

Kopijo tega dokumenta v obliki PDF boste lahko prenesli s pomočjo te povezave: informirano 

soglasje. V kolikor imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z vašimi pravicami, lahko kontaktirate 

pooblaščenca za varstvo podatkov na Univerzi za uporabne znanosti Emden/ Leer (g. Manfred 

Nessen, e-naslov: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).                             

Vaše pravice 

V okviru zakonskih določil ste upravičeni do uresničevanja vaših pravic s strani Univerze za 

uporabne znanosti Emden/Leer.        

Strinjam se, da Univerza za uporabne znanosti Emden/Leer lahko zbira moje osebne 

podatke. Informacije o podatkih in načinu zbiranja podatkov. Pravica do popravka napačnih 

podatkov. Pravica do izbrisa podatkov, v kolikor gre za njihovo neupravičeno zbiranje, in 

prepoved shranjevanja podatkov. Omejitve obdelave podatkov v posebnih zakonskih 

primerih  Prenos vaših osebnih podatkov - v kolikor ste jih posredovali - vam ali tretji osebi v 

strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da 

kadarkoli prekličete soglasje Univerzi za uporabne znanosti Emden/Leer, in s tem preprečite 

obdelavo vaših osebnih podatkov v prihodnje. Vendar pa to ne vpliva na zakonitost obdelave 

podatkov na podlagi privolitve pred preklicem soglasja.  
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