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Obrazec za soglasje za sodelovanje v fokusni skupini o uporabi 

aplikacij na mobilnih telefonih na izletih in potovanjih ter o zanimanju 

za oglede spomenikov kulturne dediščine 

Glavni raziskovalec: Ana Slavec (InnoRenew CoE) 

Organizacija: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih 
materialov in zdravega bivanjskega okolja 

Sponzor: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 

Projekt: Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju 

Vodja projekta: dr. Polonca Ropret (Zavod za varstvo kulturne dediščine) 

 

Ta obrazec ima dva dela. Prvi vsebuje informacije o raziskavi in razloži, kako bodo obdelani in 

uporabljeni vaši podatki ter opredeli vaše pravice. Prosimo, da ga natančno preberete ter v primeru, 

da česa ne razumete, prosite za razlago. Drugi del obrazca je potrdilo o soglasju, kjer vas prosimo, da 

vaše strinjanje potrdite z odkljukanjem devetih izjav in s podpisom. 

O organizaciji 

Raziskavo izvaja InnoRenew CoE, neprofitini zasebni raziskovalni inštitut, ki se osredotoča na raziskave 

modifikacije lesa in uporabo obnovljivih materialov v trajnostni gradnji. Raziskava poteka v okviru 

projekta Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju, ki ga vodi Zavod za varstvo kulturne 

dediščine, financira pa Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. 

Namen raziskave 

Rezultati raziskave nam bodo pomagali razumeti vzorce uporabe mobilne tehnologije na izletih in 

potovanjih ter oblikovati mehanizme za vključtev javnosti v varstvo kulturne dediščine ter razviti igro, 

namenjeno spodbujanju interakcije obiskovlacev s kulturno dediščino. 

Vrsta raziskave in izbira udeležencev 

Ta raziskava  vključuje vašo udeležbo v fokusni skupini. Izbrani ste bili na podlagi presejalnega 

vprašalnika, ki smo ga objavili v nekaj Facebook skupinah in straneh ter tudi drugje na spletu. Z 

vprašalnikom smo že zbrali nekaj vaših podatkov o uporabi mobilnega telefona in o potovalnih 

navadah ter spol in starostno skupino pa tudi nekaj osebnih podatkov (ime in priimek, elektronski 

naslov in telefonska številka). K sodelovanju ste bili povabljeni, ker občasno potujete in na izletih in 

potovanjih uporabljate mobilni telefon. 
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Prostovoljno sodelovanje 

Vaša udeležba v raziskavi je povsem prostovoljna in lahko iz nje kadarkoli izstopite, ne da bi pri tem 

navedli razlog. 

Postopki 

Sodelovali boste v razpravi s 4-8 drugimi udeleženci, ki bo potekala na Zavodu za varstvo kulturne 

dediščine (Poljanska cesta 40). Razprava bo trajala približno uro in pol in bo zvočno snemana. Fokusno 

skupino bo moderirala dr. Ana Slavec (InnoRenew CoE), asistirali pa ji bosta sodelavki Nežka Sajinčič 

in Vesna Starman. 

Tema razprave bo uporaba aplikacij na mobilnih telefonih na izletih in potovanjih ter zanimanje za 

oglede spomenikov kulturne dediščine. Med razgovorom se lahko kadarkoli in brez posledic odločite, 

da na določeno vprašanje ne boste odgovorili ali da zapustite pogovor. Če med pogovorom želite 

postaviti vprašanje ali izpostaviti težavo, je to dobrodošlo. 

Tveganja in koristi 

Ne predvidevamo nobenih tveganj, neprijetnosti ali drugih negativnih posledic vašega sodelovanja v 

raziskavi. S sodelovanjem boste prispevali k razumevanju vzorcev uporabe mobilne tehnologije na 

izletih in potovanjih ter oblikovati mehanizme za vključitev javnosti v varstvo kulturne dediščine. V 

zahvalo za sodelovanje boste prejeli praktično darilo (lesen USB ključek velikosti 32 GB). Udeleženci 

fokusne skupine boste pogoščeni s prigrzikom (pecivo, sadje, sadni sokovi). 

Zaupnost 

Vaših osebnih podatke ne bomo posredovali nikomur izven raziskovalne skupine. Vašo prave ime 

bomo odstranili iz vseh publikacij in drugih raziskovalnih rezultatov. Vse informacije, ki jih bomo zbrali 

o vas, bodo namesto z vašim imenom označene s številko. Dostop do vaših osebnih podatkov bodo 

imeli samo člani raziskovalne skupine in vsi podatki bodo varno shranjeni ter uničeni, ko jih več ne 

bomo potrebovali. 
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Obdelava in shranjevanje podatkov 

Vaši odgovori bodo prepisani iz zvočnega posnetka. Podatki bodo shranjeni na varnem mestu v 

poslopju raziskovalne ustanove in do njih bo lahko dostopalo le pooblaščeno osebje. Če bo iz zvočne 

datoteke na podlagi posrednih anli neposrednih identifikatorjev možno razbrati identiteto 

posameznika, bo ta izbrisana do konca projekta (junij 2021), na dolgi rok bomo podatke hranili le v 

anonimizirani obliki. Anonimni podatki o raziskavi bodo shranjeni v repozitoriju Zenodo, kjer bodo na 

volju drugim raziskovalcem v skladu s sodobnimi praksami odprtega dostopa do podatkov. 

Vdor v baze podatkov 

V primeru vdora v baze podatkov bo odgovorna pooblaščena oseba za varstvo podatkov o tem 

obvestila glavnega raziskovalca in skupaj bosta izvedla vse potrebne ukrepe, da bi zmanjšali negativne 

posledice vdora za udeležence. Takoj ko bo možno, boste prejeli obvestilo o naravi kršitve podatkov, 

izgubljenih podatkih in sprejetih ukrepih. 

Vaše pravice 

V skladu s členi 15-22 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)  imate pravico do dostopa do vaših 

osebnih podatkov, popravljanja, brisanja, omejitve obdelave, prenosa podatkov in pravice do ugovora, 

vendar se pravica do izbrisa ne uporablja, če je obdelava potrebna za arhiviranje, ki je v javnem 

interesu, pa tudi za namene statistične analize in znanstvenih ali zgodovinskih raziskav. 

Prav tako lahko v skladu s členoma 6(1) in 9(2) prej navedene uredbe kadarkoli in brez posledic 

prekličete soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Na vašo zahtevo vam bo Informacijski 

pooblaščenec posredoval informacije o uveljavljanju vaših pravic v skladu s členom 57(e) GDPR. 

Uporaba podatkov 

Obdelani podatki  bodo uporabljeni v raziskovalnih publikacijah, v izobraževalne namene in za namen 

prihodnjih raziskav. Uporaba ne bo omejena na raziskovalno skupino, ampak bodo do anonimiziranih 

podatkov, shranjenih v repozotoriju Zenodo, lahko dostopale ter jih obdelovale tudi tretje osebe. 

Kot udeleženec lahko na zahtevo prejemete povzetek rezultatov. 

Podatki za stik 

Če imate vprašanja o vsebini študije, se lahko v zvezi z njimi obrnete na dr. Ano Slavec 

(ana.slavec@innorenew.eu). 
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Potrdilo o privolitvi 

Prosimo, preberite spodnjih deset izjav in odkljukajte polje za privolitev.  

Prebral/-a sem vse dele tega lista z informacijami.  

Imel/-a sem priložnost postaviti vprašanja o projektu.  

Soglašam s sodelovanjem v razpravi, ki vključuje zvočno snemanje.  

Soglašam, da bom ohranil/-a zaupnost informacij, o katerih bomo razpravljali v fokusni skupini.  

Razumem, da je moja udeležba prostovoljna in da se lahko kadarkoli umaknem.  

Razumem, da se moje besede lahko navedejo v objavah in drugih raziskovalnih rezultatih.  

Razumem, da bo moje pravo ime odstranjeno v vseh objavah in drugih raziskovalnih rezultatih.  

Razumem, da bodo moji osebni podatki varno shranjeni na na voljo le pooblaščenim osebam.  

Razumem, da bodo anonimizirani raziskovalni podatki arhivirani in jih lahko uporabijo tretje 
osebe. 

 

 

Prebral/-a sem zgornje informacije oziroma mi jih je nekdo prebral. Imel/-a sem priložnost postaviti 

vprašanja o vsebini in na vsa vprašanja, ki sem jih postavil/-a, sem prejel/-a zadovoljive odgovore. 

Soglašam, da prostovoljno sodelujem v tej raziskavi. 

 

____________________________________ ___________________  _____________ 

Tiskano ime udeleženca    Podpis udeleženca  Datum 

 

 

Potrjujem, da je imel udeleženec možnost, da postavlja vprašanja o raziskavi, in da so bila vsa 

postavljena vprašanja ustrezno obravnavana po mojih najboljših močeh. Potrjujem, da udeleženec ni 

bil prisiljen v dajanje soglasja in da je bilo soglasje podano svobodno in prostovoljno. Udeležencu je 

bila predložena kopija tega potrdila o soglasju. 

 

____________________________________ ___________________  _____________ 

Tiskano ime raziskovalca, ki je prejel soglasje Podpis raziskovalca  Datum 
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