
Izjava o zaščiti podatkov in varstvu zasebnosti 

Izjava se nanaša na izvedbo raziskave Potovalne navade, uporaba informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij (IKT) in tvegana vedenja in izhaja iz evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). 

Potovalne navade, uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in tvegana vedenja je 

spletna raziskava, ki se izvaja v Sloveniji v letu 2023. Proučiti želimo razvitost digitalne družbe v 

Sloveniji, značilnosti turističnih potovanj ter razširjenost uporabe tobaka, alkohola in marihuane med 

prebivalci Slovenije. 

Podatke 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 prav jaz? V vzorec so naključno izbrani prebivalci Slovenije, ki so na dan začetka 

raziskave stari 18 let ali več. Izbor sodelujočih enot za vzorec je bil izveden na podlagi Centralnega 

registra prebivalstva Republike Slovenije. Izbor zajema 3600 oseb. Poleg izbranih tem pa vprašanja 

sprašujejo tudi po nekaterih demografskih podatkih.  

Kaj pa, če ne želim sodelovati? Sodelovanje je prostovoljno in ga lahko zavrnete. 

Ali se v tej raziskavi zbirajo osebni podatki? V tej raziskavi ne zbiramo nobenih osebnih podatkov. 

Skladno s Splošno uredbo o varovanju podatkov (GDPR) pa smo v akademske in raziskovalne namene 

v imenu javnega interesa vaše osebne kontaktne podatke uporabili zgolj za vabila v anketo. 

Kaj se bo zgodilo z zbranimi podatki o meni? 

• Vse osebne informacije bomo hranili varno, skladno z evropsko in slovensko zakonodajo.  

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

hranili le v Centru za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani 

(CDI, FDV), ki izvaja raziskavo.  

• Imena in kontaktni podatki bodo po zaključku zbiranja podatkov in pred vsako objavo rezultatov 

zanesljivo in trajno izbrisani tudi na CDI, 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. 

Občutljivi odgovori in kombinacija le-teh, ki bi zgolj potencialno omogočala razkritje anketiranca, 

bodo izbrisani oz. zaščiteni s posebnim režimom omejenega dostopa.  

Kakšne so moje pravice? Do objave podatkov imate pravico spremeniti, dopolniti oz. zahtevati izbris 

vaših odgovorov na katerokoli vprašanje (uporabite obrazec na naslovu 1ka.cdi.si/gdpr). 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 Urad Informacijskega pooblaščenca v 

Sloveniji. 

Kdo so odgovorne osebe? Raziskavo izvaja Center za družboslovno informatiko na Fakulteti za 

družbene vede, Univerze v Ljubljani, ki je tudi upravljavec podatkov. Vodja raziskave je prof. dr. Vasja 

Vehovar. 

Kje lahko izvem več o raziskavi? Več informacij je na voljo na spletni strani www.cdi.si/anketa.  

 
 

Kontakti 

Vodja projekta: Vasja.Vehovar@fdv.uni-lj.si 
Center za družboslovno informatiko UL FDV: www.cdi.si, cdi@fdv.uni-lj.si, tel.: 040 282 678 
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani: dpo@uni-lj.si, tel.: 01/ 2418 
534 
 
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec: 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel.: 01 230 97 30, www.ip-rs.si  

http://www.ip-rs.si/

