
                                                                         
 

 

Izjava o zasebnosti 

Prosimo, podrobno preberite to izjavo in nadaljujte s sodelovanjem v anketni raziskavi le, če razumete 

in se strinjate z vsem, kar je v izjavi zapisano. Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in brezplačno. 

Avtorji ankete brez vašega prehodnega vedenja in strinjanja ne smejo pridobiti nobene informacije o 

vas. Sodelujoči zaradi sodelovanja v raziskavi nimajo nikakršnih stroškov in ne prejmejo nobene 

nagrade. 

I. SPLOŠNO 

Politika zasebnosti je del splošnih pogojev uporabe ankete, s katerimi se morate strinjati, če pristanete 

na Politiko zasebnosti. 

Ta Politika zasebnosti določa odnos med: 

- osebami, ki sodelujejo v anketni raziskava (v nadaljevanju sodelujoči); 

- posamezniki, ki v okviru partnerskega projekta LIFE BioTHOP izvajajo anketne raziskave (v 

nadaljevanju uredniki) ali katero koli drugo osebo, ki vam je poslala povezavo do raziskave ali 

vas kako drugače pozvala, da v njej sodelujete. 

Partnerji projekta in uredniki ankete se zavedajo pomembnosti varovanja zasebnosti in delujejo v 

skladu z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o varstvu osebnih 

podatkov, priporočili in dobrimi praksami etičnih kodeksov.  

Upravljalec osebnih podatkov je sočasno izvajalec ankete. 

II. ZASEBNOST IN OSEBNI PODATKI SODELUJOČIH 

Vsi podatki, ki jih kot sodelujoči navedete z odgovarjanjem na anketna vprašanja, so zbrani v anonimni 

obliki, razen če se sami odločite, da boste razkrili katerega od vaših osebnih podatkov. Če se odločite 

za navedbo osebnih podatkov o sebi ali drugih osebah, to storite z razumevanjem tveganj in možnih 

posledic takšnega ravnanja.  

Uredniki smo zastavili le vprašanja, ki v večji meri izključujejo vprašanja po osebnih podatkih. 

V primeru, da sodelujoči  predhodno privolijo, kar storijo s posredovanjem podatka urednikom ankete 

(npr. e-mail naslov), se osebni podatki in anketni podatki strogo ločujejo in onemogočajo identifikacijo.  

Izvrševanje pravic posameznika/sodelujočega glede lastnih osebnih podatkov 

Imate pravico zahtevati: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako 

imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vlogo za uveljavitev pravic 

lahko oddate: 

- elektronsko; 

- po pošti; oz. 

- osebno. 



                                                                         
 

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko 

upravljavec od vas zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne 

le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati. 

Pravice posameznika/ sodelujočega 

Sodelujoči posameznik ima sledeče pravice:  

- pravica do dostopa do podatkov 

- pravica do popravka 

- pravica do izbrisa 

- pravica do omejitve obdelave 

- pravica do ugovora 

- pravica do prenosljivosti. 

Piškotki 

Pri sodelovanju v spletnih anketah se piškotki privzeto ne uporabljajo in tudi ne shranjujejo. 

IP naslovi 

K podatkom, ki jih med izpolnjevanjem vprašalnika vnesejo sodelujoči, niso dodani IP naslovi.  

E-mail naslovi 

e-mail naslovi se v bazo zapisujejo ločeno in jih ni mogoče povezati z anketnimi podatki. Dostop imajo 

le urednik ankete in osebe, ki jim avtor ankete izrecno dodeli dostop do raziskave. Vse navedene osebe 

se zavezujejo, da bodo te podatke uporabljale zgolj v raziskovalne namene, jih ne bodo javno objavljale 

ali predale tretjim osebam in da bodo varovale njihovo zaupnost. 

III. UPORABA ZBRANIH PODATKOV 

Do podatkov, zbranih s posamezno raziskavo, imajo dostop le urednik ankete in osebe, ki jim urednik 

izrecno dodeli dostop. Izjema so intervencije v primeru suma kršitve zakonodaje. 

Urednik ankete podatke lahko uporablja izključno v raziskovalne namene in jih ne sme uporabljati v 

namen neposrednega trženja ali prodaje. 

Zakoniti interesi 

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov, za pripravo analiz naših storitev in za 

znanstveno-raziskovalne analize. 

Posredovanje podatkov tretjim osebam 

Upravljalec lahko nekatere podatke zbrane v raziskavi, skladno z namenom obdelave, posreduje 

partnerjem projekta LIFE BioTHOP. Ne prenašajo se v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 



                                                                         
 

 

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi 

Kadar obdelava temelji na vaši privolitvi, jo lahko kadarkoli prekličete. Vaš preklic velja za naprej in ne 

vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica.  

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu 

V primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti 

pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. 

IV. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA VAROVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV 

GOOGLE FORMS zagotavlja organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za 

varovanje zbirk osebnih podatkov.  

V. MLADOLETNE OSEBE 

Anketiranje mladoletnih oseb je urejeno z nacionalnimi zakonodajami. Za anketiranje mladoletnih, 

starejših od 15 let (dijakov), soglasja staršev ni potrebno pridobiti.  

VI. KONČNE DOLOČBE 

Urednik hrani podatke do izpolnitve namena, za katerega se ti podatki zbirajo. Uredniki podatke, ki jih 

vnesejo sodelujoči, ki privolijo k sodelovanju v raziskavi, zbira med potekom procesa raziskave.  

Če nadaljujete s sodelovanjem v raziskavi, to pomeni, da razumete in se strinjate s to Izjavo. Za vsa 

vprašanja, ki jih imate v zvezi s to Izjavo nas lahko kontaktirate na ra.savinja@ra-savinja.si . 

 

Žalec, maj 2020 
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