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ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Име и продължителност на изследването
Международна анкета за оценка на въздействието на COVID-19 пандемията върху живота
на гражданите
Последващата оценка ще бъде завършена до Ноември 2020г.

2. Правна основа за обработка на личнитe данни
Личните данни се обработват с цел научни изследвания. Законосъобразните основи за
обработка са изложени в член 6, параграф 1 от GDPR (Общ регламент за защита на данните на
ЕС).

3. Водеща инстанция, главен учен и лице за контакт
Нов български университет, 1618 София, България ул. Монтевидео 21. Можете да се свържете с
служителя по защита на личните данни чрез: dpo@nbu.bg
Учен ръководител на изследването: д-р Ирина Георгиева
Лице за контакт: team@impact-covid19.com
Изпълнители на изследването:









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.Marina Loseviča, psychaitrist, Medical College Latvian University in RigaI, Latvia
Dr. Adriana Mihai, Assiciate professor in Psychiatry at University of Medicine and Pharmacy
Targu Mures, Romania

4. Как ще събираме информация от вас?
Вашите лични данни ще бъдат събирани само с вашето съгласие директно от вас, когато се
съгласите да участвате в това проучване. Имейл адресът ще бъде събран само ако го
споделите с нас, за да участвате в последващото проучване.
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5. Какви лични данни събираме?
Ние събираме информация, която е строго необходима за целите на това проучване. Тези
данни включват:
• IP адрес (събиран само от Typeform за целите на сигурността - това е софтуерната компания
за създаване на анкетата)
• Имейл адрес (само ако сте съгласни да го предоставите за последващи оценки)

6. Кой може да получи достъп до вашите лични данни?
Всички ваши лични данни се обработват безопасно и сигурно в съответствие с приложимото
законодателство. Няма да предоставяме вашата лична информация на други страни. Никакви
данни, събрани от гражданите на ЕС или EES, няма да бъдат прехвърлени извън ЕС или ЕИП.
Данните няма да бъдат обработвани от трети страни. Typeform събира IP адреси на
респондентите само за целите на сигурността.
Материалът в електронен формат се съхранява на компютри, които са защитени от
неоторизирана употреба чрез пароли. Личните данни, събрани чрез анкетата (например имейл
адресa), ще се съхраняват за период от две години след проучването.

7. Какви права имате като участник в изследването?
Като участник в изследването имате право да:
• оттегли съгласието си;
• да Ви бъде предоставена информация за обработката на вашите лични данни;
• да Ви бъде предоставен достъп до лични данни, които Ви засягат;
• да се поправят неточни данни;
• да изискате личните данни да бъдат изтрити или да ограничите обработването на личните Ви
данни;
• да възразите срещу обработването на вашите лични данни.

Не можете да изисквате личните Ви данни да бъдат изтрити, ако не сте предоставили точни
данни, с които да бъдете идентифицирани (т.е. човек не е предоставил имейл адреса си като
директен идентификатор).

Контакт
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на dpo@nbu.bg. Ако
имате въпроси относно това как обработваме личните Ви данни, моля, свържете се с нас на:
team@impact-covid19.com

