
 

Informacije o varovanju osebnih podatkov 

Slovenska mnenjska študija 

Spletna raziskava, ki meri stališča ljudi o življenju v 
Sloveniji. 

Kaj je Slovenska mnenjska študija? 

Slovenska mnenjska študija je znanstveno zasnovana 
raziskava, kjer naključno izbran vzorec ljudi podaja svoje 
poglede in stališča na široko paleto aktualnih družbenih 
vprašanj. Zbrane informacije bodo (med drugim) 
raziskovalcem in oblikovalcem politik omogočile dragocen 
vpogled v to, kaj menijo ljudje pri nekaterih 
najpomembnejših temah. Raziskava poteka v več evropskih 
državah in raziskovalcem omogoča mednarodne 
primerjave. 

Prejeli boste vabilo za sodelovanje v največ 7 anketah. V 
primeru, da bi z raziskavo podaljšali z dodatnimi anketami, 
vas bomo vprašali, ali želite tudi v nadaljevanju sodelovati 
ali ne. Vabilo k sodelovanju boste prejeli vsaka dva ali tri 
mesece. Prvo vabilo, za zelo kratko pozdravno anketo, boste 
prejeli [oktobra 2021]. V zahvalo vam bomo z vsakim 
vabilom poslali tudi darilno kartico v vrednosti [5€].  

Podatki zbrani v Slovenski mnenjski študiji bodo prosto 
dostopni v nekomercialne namene na spletni strani 
www.europeansocialsurvey.org, tako kot tudi podatki iz 
Evropske družboslovne raziskave (ESS), v kateri ste pred 
časom sodelovali. Podatki bodo prikazani ločeno, možno pa 
jih bo tudi povezati s podatki ESS. Po najboljših močeh 
bomo poskrbeli, da iz objavljenih rezultatov ne bo možno 
prepoznati nobenega od anketirancev. 

Koliko časa mi to bo vzelo? 

Vsaka anketa vam bo vzela približno 20 minut. 
Izpolnjevanje lahko tudi prekinete in nadaljujete kasneje. 
Anketo boste lahko izpolnili kadarkoli vam bo ustrezalo, v 
obdobju, ko bo anketa dostopna.  

Katere tematike vsebuje Slovenska mnenjska študija? 

Raziskava bo zajemala široko paleto vprašanj o različnih 
vidikih življenja v Sloveniji in vsakič bo vključena nova 
tematika. Želimo pridobiti vaša stališča in mnenja o splošnih 
temah, kot so na primer klimatske spremembe, slovenska 
družba, zaupanje v institucije ipd. Prav tako vam bomo 
zastavili tudi nekaj vprašanj o vašem življenju. Za 
sodelovanje v raziskavi ni potrebno nikakršno posebno 
znanje. Vsako mnenje šteje, zato ni pravilnih in nepravilnih 
odgovorov. 

Kaj bo z mojimi podatki in kdo bo do njih dostopal? 

Z vašimi podatki bomo ravnali strogo zaupno in v skladu z 
vseevropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 
Vaše osebne podatke (npr. elektronski naslov) bomo 

uporabili zgolj zato, da vam bomo lahko poslali 
povezavo do ankete in se vam zahvalili za sodelovanje. 

Vsi vaši kontaktni podatki (ime, priimek, naslov, 
elektronski naslov in mobilna številka) bodo izbrisani ob 
koncu projekta, razen, če bi se vi odločili drugače. 
Predvideno je, da se bo projekt zaključil 30. junija 2023, 
zaradi nepredvidenih okoliščin pa bi se lahko podaljšal 
najdlje do 30. junija 2024. 

Ob koncu raziskave bomo anonimizirane odgovore (brez 
vaših osebnih podatkov) poslali v arhiv Evropske 
družboslovne raziskave (NSD – Norveški center za 
raziskovalne podatke, Bergen, Norveška), kjer se hranijo 
tudi slovenski podatki, zbrani v Evropski družboslovni 
raziskavi. Obstaja zgolj teoretična možnost, da bi iz 
podatkov (kot so državljanstvo, starost, država rojstva, 
poklic, družinsko poreklo in regija) nekdo lahko prepoznal 
anketiranca. Pa še to je možno le v obliki surovih, 
neobjavljenih podatkov. Dostop do le-teh pa bo omogočen 
zgolj pooblaščenim raziskovalcem, ki bodo za to zaprosili 
in podpisali dogovor o strogi zaupnosti. 

Vaši kontaktni podatki ne bodo posredovani nikomur 
izven raziskovalne skupine. Hranila jih bo le skupina, ki 
izvaja Slovensko mnenjsko študijo v Sloveniji (Fakulteta za 
družbene vede na Univerzi v Ljubljani). Po tem, ko bomo 
pridobili seznam vseh sodelujočih, bomo za potrebe izvedbe 
raziskave (npr. pošiljanje vabil ipd.) kontaktne podatke 
posredovali Sciences Po v Franciji (Inštitutu za politološke 
raziskave v Parizu). Preden bomo poslali povabilo za prvo 
anketo, bodo vaši podatki varno posredovani in shranjeni v 
Qualtrics-u (računalniška platforma, na kateri temelji 
raziskava). Qualtrics bo hranil vaše kontaktne in anketne 
podatke, znotraj EU, do zaključka raziskave. Ameriški 
Qualtrics načeloma tudi lahko dostopa do podatkov, vendar 
bodo vsi hranjeni podatki šifrirani. Ključ za dešifriranje 
podatkov bo hranil le Sciences Po v Franciji. Če bi iz ZDA 
prišla zahteva za dostop do vaših osebnih podatkov, bo 
Sciences Po s svojim ključem onemogočil dostop. Pri 
izpolnjevanju ankete na spletu bomo zabeležili tudi koliko 
časa ste potrebovali za posamezno vprašanje ter informacije 
o tem, katero napravo ste uporabili za odgovarjanje na 
anketo.  

Dostop do vaših podatkov bodo imeli pooblaščeni zaposleni 
v Sciences Po, Fakulteti za družbene vede (UL) - CJMMK, 
Norveškem arhivu družboslovnih podatkov (NSD) in 
pooblaščeni zaposleni v ESS-ERIC koordinaciji (Evropska 
družboslovna raziskava na City University London, Velika 
Britanija). Vse omenjene institucije bodo vaše podatke 
obravnavale skladno z GDPR. Ker bo koordinacija ESS 
ERIC imela dostop do podatkov in ima sedež v Londonu v 
Veliki Britaniji (ki ni v EU), se bo to štelo kot prenos 
osebnih podatkov. Ta prenos bo temeljil na ustreznem 
sporazumu, ki ga je sprejela Evropska komisija. 

V primeru nadaljevanja študije in pridobljenega dodatnega 
financiranja vas bomo vprašali o pripravljenosti za 
sodelovanje v morebitnih nadaljnjih anketah. Če boste 



 

nadaljnje sodelovanje zavrnili ali če se raziskava ne bo 
nadaljevala, bomo vaše kontaktne podatke izbrisali. 

Kaj če si kasneje premislim, kakšne so moje pravice? 

Dokler hranimo vaše kontaktne podatke (npr. ime in 
naslov), nas imate pravico vprašati, kakšne informacije o 
vas hranimo. Prav tako imate pravico dostopati, popraviti ali 
omejiti dostop do teh informacij oziroma prositi za izbris. 
Dokler lahko prepoznamo vaše odgovore znotraj vseh 
zbranih anketnih podatkov, imate pravico zahtevati, da se 
vaši podatki ne analizirajo in da se izbrišejo. Prav tako imate 
pravico vložiti pritožbo pri slovenskem ali angleškem 
informacijskem pooblaščencu. 

Kaj daje raziskovalcem pravico do zbiranja mojih 
osebnih podatkov? 

Vaši osebni podatki bodo uporabljeni z namenom izvedbe 
mnenjske študije, ki je del raziskave o stališčih prebivalcev 
Evrope (2020 –2023). Pravna podlaga Slovenske mnenjske 
študije je, da se izvaja kot ena izmed nalog v javnem interesu 
in je potrebna za raziskovalne in arhivske namene ter je v 

skladu z vseevropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov 
(GDPR) in nacionalno zakonodajo. 

Kdo je odgovoren za ta projekt? 

ESS ERIC (Evropska družboslovna raziskava – Konzorcij 
evropske raziskovalne infrastrukture) nadzoruje podatke 
(glej spodaj). Center za raziskovanje javnega mnenja in 
množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede 
(Univerze v Ljubljani) je zadolžen za vključevanje 
sodelujočih v raziskavo. ESS ERIC in Sciences Po pa sta 
odgovorna za izvajanje raziskave. Vabila za sodelovanje v 
anketah vam bomo poslali prek ponudnika spletnih anket 
Qualtrics. 

Kje lahko izvem več? 

Če želite o raziskavi izvedeti več in če potrebujete dodatne 
informacije, je na razpolago telefonska številka in 
elektronski naslov, na katerem bomo dosegljivi vsak 
delovnik med 7. in 15. uro. Prosimo, kontaktirajte nas na 
telefon: [030 383 777] ali elektronski naslov: [sjm@fdv.uni-
lj.si]. 

 
Za morebitne pritožbe ali vprašanja se obrnite na: 

 Izvajalec raziskave v Sloveniji:  
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij,  
Fakulteta za družbene vede (Univerza v Ljubljani)  
Kardeljeva pl. 4, 1000 Ljubljana 
[030 383 777], [sjm@fdv.uni-lj.si] 
www.cjm.si 
Vodja projekta v Sloveniji:  
dr. Slavko Kurdija 
slavko.kurdija@fdv.uni-lj.si,  
tel.: 01 5805 333 
 

 Informacijski pooblaščenec ESS ERIC: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 
 Skrbnik in upravljavec podatkov ESS ERIC HQ na City, University of London 

ess@city.ac.uk 
 Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec:  

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,  
tel.: 01 230 97 30 
www.ip-is.si 

 Predstavnik ESS ERIC za GDPR: CESSDA ERIC,  
Solheimsgaten 16,  
5058 Bergen, Norway  
ess-gdpr@cessda.eu 

 Informacijski pooblaščenec Velike Britanije 
Wycliffe House Water Lane 
Wilmslow Cheshire SK9 5AF 
telefon: 01625 545700 
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 

 Celotna izjava o varovanju osebnih podatkov (v angleškem jeziku): 
www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 
 
 

 
Slovenska mnenjska študija je del projekta (ESS-SUSTAIN-2), ki je prejel sredstva iz projekta Evropske unije Obzorje 2020,  

ki se imenuje H2020-INFRADEV-2019-2 - sporazum o dodelitvi sredstev #871063. 
Evropska komisija ni odgovorna za vsebino tega dokumenta. Niti EK niti upravičenci do projekta niso odgovorni za kakršnokoli rabo 

informacij vsebovanih v projektu ali za vsebino s projektom povezanih spletnih strani ali mest. 


