Konfidencialitātes paziņojums

1. Pētījuma nosaukums un ilgums
“Iedzīvotāju distress sakarā ar COVID19 krīzi un viņu viedoklis par
nacionālo pretepidēmijas mēru efektivitāti un to restriktīvo raksturu” (angl
“Evaluation of citizens' psychological distress and their perception of the
effectiveness and restrictiveness of national measures to prevent the spread
of COVID-19 epidemic in different countries”).
Pētījuma noslēguma fāze tiks pabeigta līdz 2020.gada novembrim.
2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts.
3. Pētījuma pārraudzītājs, atbildīgais pētnieks un kontakti:
New Bulgarian University (Sofia, Bulgaria), Department of Cognitive
Science and Psychology, 1618 Sofia, Bulgaria, 21 Montevideo Str., +359 2
8110 401.
Datu aizsardzības specialists: dpo@nbu.bg
Atbildīgais pētnieks: Dr. Irina Georgieva
Kontakti: team@impact-covid19.com
Pētījuma izpildītāji:
 Prof. Peter Lepping, Professor of Psychiatry at BCULHB, Bangor
University, UK; Mysore Medical College and Research Institute, India
 Prof. Raveesh B N, Professor & Head Department of Psychiatry
Government Medical College, Mysore, India
 Dr. Tella Lantta, Postdoctoral researcher (Academy of Finland), Faculty of
Medicine, Department of Nursing Science, University of Turku, Finalnd
 Dr. Jakub Lickiewicz, Assistant Professor at the Department of Health
Psychology, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical
College Krakow, Poland
 Dr.Jaroslav Pekara, Medical College in Prague, Czech Republic
 Dr. Sofia Wikman, Universitetslektor, Fil.Dr, Docent Högskolan i Gävle,
Sweden

 Dr. Ernest Stolarov, psychiatry resident, University of Latvia; Pauls
Stradiņš Clinical University Hospital, Riga, Latvia.
 Dr. Adriana Mihai, Associate professor in Psychiatry at University of
Medicine and Pharmacy Targu Mures, Romania.
4. Kā tiks iegūta informācija par Jums?
Jūsu personas dati tiks iegūti tieši no Jums, ja Jūs piekritīsiet piedalīties
pētījumā. Epasta adrese tiks iegūta tikai ja Jūs to norādīsiet, lai piedalītos
pētījuma noslēguma fāzē.
5. Kādi personas dati tiek iegūti un apkopoti?
Tiek iegūta tikai pētījuma mērķim nepieciešama informācija, kā arī
sekojošie personas dati: IP adrese (iegūs Typeform kompānija drošības
nolūkos) un epasta adrese (tikai ja Jūs to norādīsiet). Atsevišķos gadījumos
epasta adrese var saturēt vārdu, uzvārdu.
6. Kam būs pieeja Jūsu personas datiem?
Pētījumā tiks ievērota dalībnieku personas datu aizsardzība un
konfidencialitāte atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES)
2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Pētījuma dalībnieku personas dati netiks nevienam
nodoti. Respondentu IP adreses tiks ievāktas tikai drošības nolūkos. Iegūtie
dati tiks uzglabāti elektroniskā veidā datoros, kas ir aizsargāti pret
nesankcionētu lietošanu ar parolēm. Personas dati (epasta adreses) tiks
izmantoti tikai un vienīgi saziņai pētījuma noslēguma fāzē un tiks uzglabāti
divu gadu garumā pēc pētījuma beigām. Piekļuve šiem datiem būs tikai tieši
pētījuma realizēšanā iesaistītām personām (nacionāliem koordinatoriem),
tikai esošā pētījuma vajadzībām un netiks nodoti trešajām personām.
7. Kādas ir manas tiesības?
Kā personas datu subjektam Jums ir tiesības
 jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu;
 pieprasīt informāciju par savu personas datu apstrādi;
 saņemt piekļuvi saviem personas datiem;
 pieprasīt kļūdaino datu labošanu;
 pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
 ierobežot savu personas datu apstrādi;
 iebilst pret personas datu apstrādi.
 vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Jūs nevarat pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja tie nebūs
identificējami ar Jūsu epasta adresi.
Kontakti: ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs
vēlaties atsaukt savu piekrišanu, lūdzu sazinieties ar mums, rakstot uz
dpo@nbu.bg.

