ESP ERIC PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU

Eiropas sociālais pētījums – Eiropas valstu iedzīvotāju attieksmes, uztveres un rīcības apsekojums
Mēs piešķiram ievērojamu nozīmi Jūsu personas datu aizsardzībai. Šajā brošūrā ir īsi izstāstīts, kas notiks ar
savākto un saglabāto informāciju.
Kāpēc mēs vēršamies ar pie Jums?
Saistībā ar Eiropas Sociālo pētījumu (ESP, ESS – European Social Survey) mēs esam lūguši LR Centrālajai
statistikas pārvaldei sniegt reprezentatīvus iespējamo dalībnieku sarakstus, pamatojoties uz attiecīgu
informācijas atlasi, kas veikta pēc nejaušības principa (vecums, dzimums, adrese vai mājsaimniecība).
Ja intervijas laikā esat jaunāks/jaunāka par 16 gadiem, mēs lūgsim atļauju Jūsu dalībai kādam no Jūsu vecākiem
vai aizbildņiem. Vecākiem/aizbildņiem ir tiesības iepazīties ar anketas saturu pirms atļaujas sniegšanas.
Jūsu dalība ESP
ESP intervijas laikā Jums uzdos daudzus jautājumus par Jūsu attieksmi, dzīves gājumu, kā arī par konkrēti
notikušo. Mēs vaicāsim par politiku, reliģiju, dalību arodbiedrībās un Jūsu attieksmi pret sociālajiem
jautājumiem. Atbildes uz intervijas jautājumiem tiks ierakstītas elektroniski. Mēs arī vācam informāciju par
apkaimi, kurā Jūs dzīvojat.
Jūsu dalība aptaujā ir brīvprātīga. Jums būs iespēja izvēlēties jautājumus, uz kuriem atbildēt, un Jūs jebkurā
laikā bez papildu paskaidrojumiem varat interviju pārtraukt.
Ja Jūs izlemjat nepiedalīties
Ja Jūs jebkādu iemeslu dēļ izlemsiet nepiedalīties ESP aptaujā, mēs lūgsim Jūs norādīt vienu vai vairākus
iemeslus – piemēram, valodas nezināšanas vai slimības dēļ – un tos pierakstīsim. Šī informācija ļaus mums
pārliecināties par to, ka aptaujas dalībnieki labi atspoguļo visus valsts iedzīvotājus kopumā. Informācija par
Jūsu privātuma un tiesību aizsardzību ir brošūras tālākajās sadaļās.
Kas notiks ar savākto informāciju?


Atbilstoši ES Vispārīgo datu aizsardzības regulai (VDAR) un valsts likumiem par datu aizsardzību mēs
ievērosim visstingrāko konfidencialitāti attiecībā uz Jūsu sniegto informāciju.



Jūsu kontaktinformācijai (piemēra, vārdam, uzvārdam un adresei) varēs piekļūt tikai datu vācēji (DV).



Kad aptauja būs pabeigta, DV nosūtīs savākto informāciju uz ESP arhīvu (NSD – Norvēģijas Datu centru,
Bergenā, Norvēģijā), nenorādot Jūsu vārdu un uzvārdu vai kontaktinformāciju.



Pēc tam, kad dati būs publicēti, bet ne vēlāk kā 2020. gada jūnijā mēs Jūsu vārdu un uzvārdu, kā arī
kontaktinformāciju dzēsīsim.



Pārējie savāktie ESP dati drošā veidā glabāsies bez noilguma. Tos varēs izmantot pētnieki, studenti un citi
cilvēki, kas interesējas par attieksmi pret sociālajiem jautājumiem Eiropā.



Iespējams, kaut arī maz ticams, ka Jūs varēs atpazīt pēc sniegtā informācijas kopuma (piemēram,
pilsonības, vecuma, dzimšanas vietas, nodarbošanās, informācijas par vecākiem (vecvecākiem), reģiona).
Tas attiecas tikai uz tām aptaujas atbildēm, kas netiks publicētas. Piekļuvi šiem datiem saņems tikai
pētnieki pēc attiecīgo iesniegumu apstiprināšanas un konfidencialitātes līgumu noslēgšanas.



Aptaujas rezultātus publicēs ESP interneta vietnē 2020. gada maijā.
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Mēs ļoti centīsimies nodrošināt, lai aptaujas rezultātos vai kādā no publikācijām, kas pamatojas uz šo
izpēti, neviens no dalībniekiem nebūtu atpazīstams.
Jūsu tiesības

Līdz brīdim, kad mēs varam Jūs identificēt ESP rezultātos (atbildēs uz aptaujas jautājumiem), Jums ir tiesības
iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, piekļūt attiecīgajai informācijai, to labot un dzēst, kā arī jautāt mums
par mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums. Pēc tam, kad fakti par Jums (piemēram, vārds un adrese) būs
dzēsti, Jūsu sniegto informāciju dzēst vairs nevarēs. Jums arī ir tiesības sūdzēties savas valsts pārraudzības
iestādē vai Lielbritānijas Informācijas komisijas birojā.
Kas ir atbildīgs?
Pētījumu un datu kontroles funkciju veic Eiropas Sociālā pētījuma Eiropas pētniecības infrastruktūras
konsorcijs (ERIC). Tā galvenais birojs ir Londonā, Lielbritānijā.
Kādas organizācijas ir iesaistītas?
Latvijā atbildīgie par dalībnieku piesaistīšanu un pētījuma veikšanu ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultāte, ESS nacionālais koordinators Latvijā Jurijs Ņikišins un pētījumu kompānija Kantar.
Kas dod mums tiesības vākt Jūsu personas datus?
Likumiskais pamats ESP veikšanai ir valsts un sabiedrības intereses, un ESP ir vajadzīgs turpmākiem
pētījumiem un datu glabāšanai saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un valsts likumiem.
Kur uzzināt vairāk?
Vairāk par pētījumu var uzzināt, ieskatoties vietnē www.europeansocialsurvey.org
Kontaktinformācija:
Datu vācēji Latvijā: Kantar
Tālrunis: +371 6709 6300; e-pasts: tns@tns.lv
ESS nacionālais koordinators Latvijā, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte:
Jurijs Ņikišins, e-pasts: jurijs.nikisins@lu.lv
Datu aizsardzības inspektors (DPO), ESP ERIC (datu pārzinis):
dpo.esseric@europeansocialsurvey.org
LR Datu aizsardzības iestāde: Datu valsts inspekcija, tālr.+371 67223 131; e-pasts: info@dvi.gov.lv
Lielbritānijas Informācijas komisijas birojs
UK Information Commission’s Office
Adrese: Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow Cheshire
SK9 5AF
Tel.: 01625 545700
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/
Pilns paziņojums par privātuma aizsardzību vietnē: www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html

