
Izjava o zaščiti podatkov in varstvu zasebnosti 

 

Izjava se nanaša na izvedbo raziskave Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in 

politično participacijo in izhaja iz evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov 

(GDPR). 

Cilj raziskave Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo 

je ugotoviti, v kolikšni meri in v kakšnih oblikah poteka civilnodružbena in politična 

participacija priseljencev v Sloveniji v primerjavi z večinskim prebivalstvom ter kateri 

dejavniki vplivajo na participacijo priseljencev. Zanima nas, kakšna je povezava med 

civilnodružbeno in politično participacijo priseljencev in integracijskim procesom v 

Sloveniji. Podatke o tem zbiramo s pomočjo ankete, za katero ste bili izbrani tudi vi. 

Varovanje osebnih podatkov je za nas ključnega pomena. V tej izjavi si lahko preberete, 

kako ravnamo z zbranimi podatki in kako jih hranimo. 

Zakaj sem bil izbran ravno jaz? 

V vzorec, ki ga je pripravil Statistični urad Republike Slovenije, so bili naključno izbrani 

polnoletni prebivalci Slovenije, med njimi tudi vi.  

Kaj se bo zgodilo z zbranimi podatki o meni? 

✓ Vse osebne podatke bomo hranili varno, skladno z evropsko in slovensko 

zakonodajo. 

✓ Dostop do vaših kontaktnih podatkov (npr. ime in naslov) bomo v času trajanja 

raziskave hranili v Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih 

komunikacij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

✓ Ob koncu raziskave bodo imena in kontaktni podatki zanesljivo in trajno 

izbrisani. 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.  

✓ Anonimizirani podatki raziskave bodo na voljo študentom, raziskovalcem in 

drugim zainteresiranim za akademske ter znanstvene namene. 

Kakšne so moje pravice? 

Do objave podatkov imate pravico spremeniti, dopolniti ali zahtevati izbris vaših 

odgovorov na katerokoli vprašanje. Po izbrisu osebnih podatkov vaših odgovorov ne bo 

možno poiskati, zato kasnejše spremembe oz. izbris ne bodo možni.  

V primeru kršenja vaših pravic se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca v 

Sloveniji. 

  



Kdo so odgovorne osebe? 

Raziskavo izvajata Inštitut za narodnostna vprašanja in Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za družbene vede – Center za raziskovanja javnega mnenja in množičnih komunikacij. 

Vodja projekta je dr. Mojca Medvešek. 

Na kakšni osnovi se lahko zbirajo osebni podatki? 

Vaše osebne podatke zbiramo skladno z GDPR v akademske in raziskovalne namene in 

v imenu javnega interesa. 
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