
Izjava o zaščiti podatkov in varstvu zasebnosti 

Izjava se nanaša na izvedbo Evropske 
družboslovne raziskave (ESS - 
European Social Survey) in izhaja iz 
evropske Splošne uredbe o varstvu 
podatkov (GDPR). ESS je raziskava o 
družbenih vrednotah, stališčih in navadah 
prebivalcev evropskih držav. Podatke 
zbiramo s pomočjo ankete, za katero ste 
bili izbrani tudi vi.  

Varovanje osebnih podatkov je za nas 
ključnega pomena. V tej zloženki si lahko 
preberete, kako ravnamo z zbranimi 
podatki in kako jih hranimo. 

Zakaj sem bil izbran prav jaz? 

V vzorec so naključno izbrani prebivalci 
Slovenije, ki so na dan začetka raziskave 
stari 15 let ali več. Letos ste bili v vzorec 
naključno izbrani tudi vi. Če ste mlajši od 
16 let, bomo za dovoljenje prosili vašega 
starša ali skrbnika, ki si bo lahko po želji 
ogledal vprašalnik pred pričetkom 
anketiranja. 

Raziskava poteka na temo stališč in 
vrednot ter o tem, kako v Sloveniji 
živijo ljudje. Velika večina vprašanj se 
nanaša na vaše poglede na različna 
družbena vprašanja, izjemoma pa so v 
vprašalniku lahko tudi posamezna 
vprašanja o politiki in verski pripadnosti. 
Vaše odgovore bo anketar elektronsko 
beležil v računalnik, kjer bodo shranjeni 
tudi osnovni podatki o okolju, kjer živite. 

Sodelovanje je prostovoljno. Prav tako 
lahko kadarkoli zavrnete odgovor na 
katerokoli vprašanje. 

Kaj pa, če ne želim sodelovati? 

Če se odločite, da v raziskavi ne boste 
sodelovali, bomo prosili, da navedete 
razlog za nesodelovanje (na primer: 
»bolezen«, »neznanje slovenskega jezika« ipd.), 
da bomo lahko kasneje preverili, ali 
anketiranci, ki so na anketo odgovarjali, 
ustrezno predstavljajo populacijo 
Slovenije. 

Kaj se bo zgodilo z zbranimi podatki o 
meni? 

 Vse osebne informacije bomo hranili 
varno, skladno z evropsko in slovensko 
zakonodajo. 

 Dostop do vaših kontaktnih podatkov 
(npr. ime in naslov) bomo v času 
trajanja raziskave varno hranili le v 
Centru za raziskovanje javnega mnenja 
in množičnih komunikacij na Fakulteti 
za družbene vede Univerze v Ljubljani 
(CJMMK, FDV), ki izvaja raziskavo.  

 Ob koncu raziskave bo CJMMK 
anonimizirane odgovore (brez vaših 
osebnih podatkov) poslal v arhiv 
podatkov Evropske družboslovne 
raziskave (NSD – Norveški center za 
raziskovalne podatke, Bergen, 
Norveška). 

 Imena in kontaktni podatki bodo pred 
objavo rezultatov zanesljivo in trajno 
izbrisani tudi na CJMMK, 
anonimizirani odgovori (kjer ni več 
možno ugotoviti, kdo je na anketo 
odgovarjal) pa bodo varno hranjeni za 
nedoločen čas.  

 Poskrbeli bomo, da iz objavljenih 
rezultatov ne bo možno prepoznati 
nobenega od anketirancev. Občutljivi 
odgovori in kombinacija le-teh, ki bi 
zgolj potencialno omogočala razkritje 
anketiranca, bodo izbrisani oz. 
zaščiteni s posebnim režimom 
omejenega dostopa.  

 Rezultati raziskave bodo na voljo 
študentom in raziskovalcem za 
akademske, znanstvene namene. 

 Rezultati raziskave bodo na spletni 
strani ESS objavljeni najkasneje v maju 
2020. 

 



Kakšne so moje pravice? 

Do objave podatkov imate pravico 
spremeniti, dopolniti oz. zahtevati izbris 
vaših odgovorov na katerokoli vprašanje. 
Po izbrisu osebnih podatkov vaših 
odgovorov ne bo možno poiskati, zato 
kasnejše spremembe oz. izbris ne bo 
možen. V primeru kršenja vaših pravic se 
lahko obrnete na Urad Informacijskega 
pooblaščenca v Sloveniji ali Veliki 
Britaniji. 

Kdo so odgovorne osebe? 

Centralni koordinator raziskave je 
Konzorcij Evropske raziskovalne 
infrastrukture Evropske družboslovne 
raziskave (ESS - ERIC), ki je tudi 
upravljavec podatkov. Sedež ima v 
Londonu (Velika Britanija). 

 

V Sloveniji raziskavo izvaja Center za 
raziskovanje javnega mnenja in 
množičnih komunikacij na Fakulteti za 
družbene vede, Univerze v Ljubljani. 
Nacionalni koordinator za Slovenijo je 
višji znanstveni sodelavec dr. Slavko 
Kurdija. Več informacij je na voljo na 
spletni strani http://www.cjm.si.  

Na kakšni osnovi lahko zbiramo 
osebne podatke? 

Vaše osebne podatke zbiramo skladno s 
Splošno uredbo o varovanju podatkov 
(GDPR) v akademske in raziskovalne 
namene v imenu javnega interesa. 

Kje lahko izvem več o raziskavi ESS? 

Več informacij o raziskavi je na voljo na 
spletnih straneh CJMMK (www.cjm.si) in na 
spletnih straneh ESS:  
(www.europeansocialsurvey.org). 

  

Kontakti 

Vodja projekta v Sloveniji:  
slavko.kurdija@fdv.uni-lj.si,  
Center za raziskovanje javnega mnenja UL FDV,  
Kardeljeva pl. 4, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 5805 333 
www.cjm.si 
 
Skrbnik in upravljavec podatkov ESS ERIC: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec:  
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,  
tel.: 01 230 97 30 
www.ip-is.si 
 
UK Information Commission’s Office  
Wycliffe House Water Lane 
Wilmslow Cheshire SK9 5AF 
telefon: 01625 545700 
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 
 
Celotna izjava o zasebnosti (v angleškem jeziku): 
www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 
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