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Izjava o omejitvi odgovornosti

 Informacije v predstavitvi, ki se nanašajo na ZVOP-2 in Uredbe EU o varstvu osebnih 
podatkov temeljijo na trenutni interpretaciji zakonodaje v povezavi z raziskovanjem in 
arhiviranjem raziskovalnih podatkov

 Področje še ni dorečeno, možne so spremembe

 Predstavitev ni mišljena kot pravno svetovanje ali napotilo za delovanje in se je kot takšne 
ne sme tolmačiti



Soglasje k sodelovanju v raziskavi

11. »privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki« 

pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v 
obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je 
mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo 
nanj;

Predlog ZVOP-2, člen 6.



Anonimizirani & neanonimizirani podatki

Kakšne podatke potrebujem?

Ali obstaja tveganje za udeležence?

• O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način

• O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način

• Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi

• Soglasje evidentiram, shranim …



Metode zbiranja podatkov in vrste soglasij

Telefonska anketa, intervju v živo, spletna anketa …

• Pisno soglasje – vpisano s strani udeleženca

• Ustno soglasje – vpisano s strani anketarja



Elementi privolitve

• kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. več njih

• namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost)

• kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili

• pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v raziskavi

• …



Kdo bo zbiral podatke

Primer: 

Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi [ Naslov raziskave/doktorata ], ki jo [v okviru] 
projekta/doktorske naloge, [ki ga financira ], izvaja [ ime, priimek in naziv raziskovalca ]. 

Raziskava poteka na [ ime oddelka ], Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani, pod 
vodstvom [ ime, priimek in naziv mentorja ali primarnega raziskovalca ]. 



Namen zbiranja podatkov

Primer: 

[Kratek opis namena raziskave]. 

Podatke zbiramo za znanstveno raziskovalne in izobraževalne namene ... 



Namen zbiranja podatkov 

Izjema za raziskovanje

• (33) V fazi zbiranja podatkov pogosto ni mogoče v celoti opredeliti namena 
obdelave osebnih podatkov v znanstvenoraziskovalne namene. 

• Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, bi zato morali imeti 
možnost, da dajo privolitev za nekatera znanstvenoraziskovalna področja, ob 
upoštevanju priznanih etičnih standardov znanstvenega raziskovanja. 

• Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, bi morali imeti možnost, 
da dajo privolitev le za nekatera raziskovalna področja ali dele raziskovalnih 
projektov v obsegu, ki ga dovoljuje predvideni namen.

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL


Kako boste podatke uporabili - 1

Primeri: 

- Osebne podatke, s katerimi bi vas bilo mogoče razkriti, bomo odstranili ali spremenili, 
preden jih bomo delili z drugimi raziskovalci ali javnostjo. 

- V času projekta bomo podatke hranili v zaklenjenih mapah/datotekah, ki jih lahko odprejo le 
člani skupine. Vsakršne informacije, po katerih bi vas bilo mogoče razkriti, bomo odstranili, 
preden bomo podatke delili z drugimi raziskovalci in/ali javnostjo.  

- Vaši odgovori na vprašanja bodo anonimni, ne bom zapisal vašega imena, naslova, telefona  ali 
druge številke, po kateri bi vas bilo mogoče razkriti (npr. EMŠO, davčna …).

- ….



Kako boste podatke uporabili - 2

HRAMBA IN PONOVNA RABA PODATKOV – ANONIMIZIRANA OBLIKA

Primer:  

- Po koncu projekta bomo podatke shranili v [Arhivu družboslovnih podatkov], kjer bodo na 
voljo za znanstveno raziskovalne in izobraževalne namene. Vsakršne informacije, po katerih bi vas 
bilo mogoče razkriti, bomo odstranili, preden bomo podatke delili z drugimi raziskovalci in/ali 
javnostjo. 



Kako boste podatke uporabili - 3

HRAMBA IN PONOVNA RABA PODATKOV – NEANONIMIZIRANA OBLIKA

- Katere podatke bomo odstranili in katere shranili

- V kakšni obliki bomo podatke shranili (npr. prepis intervjujev + avdio posnetek)

- Kje bomo podatke shranili in kdo bo upravljal dostop do podatkov

Primer:  

- Po koncu projekta bomo podatke shranili v [Arhivu družboslovnih podatkov], kjer bodo na 
voljo za znanstveno raziskovalne in izobraževalne namene. Informacije, po katerih bi vas bilo 
mogoče razkriti, bomo odstranili, preden bomo podatke shranili v ADP, dostop do podatkov bo 
omogočen samo raziskovalcem, ki bodo prej pridobili soglasje etične komisije. 



Prekinitev sodelovanja v raziskavi

Primer:  

- Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 
posledic.



Strinjanje oz. privolitev

Primer:  

I Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi, "[ naslov raziskave ]" ter dovolim 
uporabo rezultatov v znanstveno-raziskovalne in pedagoške namene. DA / NE

II Strinjam se, da so moji podatki uporabljeni v neanonimizirani obliki, torej z mojim polnim 
imenom in priimkom in drugimi osebnimi podatki, po katerih me je mogoče razkriti.      DA/NE 

III Strinjam se, da so posredovani podatki shranjeni v  [ Arhivu družboslovnih podatkov ]. 
Razumem, da lahko drugi uporabniki podatke analizirajo in rezultate analiz brez možnosti razkritja 
posameznika objavijo v svojih delih. DA / NE 



Evidenca o pridobitvi soglasja

Primer:  

• kdaj, kje in kdo je privolil v kaj 

• kdaj, kje in kdo je pridobil soglasje 


