Élelmiszerfog�asztási felmérés

Tájékoztató levél felnőtteknek az EU MENU élelmiszerfogyasztási felmérésben való részvételhez

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Köszönjük visszajelzését az EU MENU programban való részvételhez.
Élelmiszereink biztonsága mindannyiunk számára elsődleges fontosságú. Ahhoz, hogy a különböző élelmiszerszennyezők (szermaradékok, nehézfémek, stb.) által okozott kockázatokat megbecsülhessük, az elfogyasztott étel minőségével és mennyiségével kapcsolatos,
megbízható információk szükségesek. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) egész Európára kiterjedő felmérést végez az EU
MENU program keretében, amelybe Magyarország is bekapcsolódott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) pályázatával, hogy elkészítse élelmiszerfogyasztási adatbázisát, amely mind nemzeti, mind európai szinten kulcsfontosságú az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.
A program keretében közel 3000, 1 és 74 év közötti személyt kérünk fel, hogy vegyen részt a 2018-2020 időszak alatt megvalósuló felmérésben, melynek során két előre egyeztetett időpontban az előző napon elfogyasztott ételekről kérdezzük a résztvevőket.
A két interjút követően Ön egy 3000 Ft értékű vásárlási utalványt és egy tájékoztató kiadványt kap viszonzásul közreműködéséért.
Amennyiben részt vesz felmérésünkben, akkor dietetikus szakember keresi meg két alkalommal, előre egyeztetett időpontokban, telefonon, illetve személyesen, és kérdezi meg arról, hogy előző nap mit fogyasztott. Az interjúk körülbelül egy órát
vesznek igénybe. A felmérés során élelmiszerfogyasztási gyakorisággal és fizikai aktivitással kapcsolatos kérdőívek kitöltésére is sor kerül, mely online vagy papír alapon is kitölthető, és kitöltésében a dietetikus segítségét kérhetik a résztvevők.
A dietetikus szakemberek feljegyzik a megkérdezettek testtömegét és testmagasságát is.
A felmérés az Ön eddigi és jövőbeni fogyasztási szokásait nem befolyásolja, a kérdésekre nincs rossz válasz, kizárólag az adatgyűjtést segíti. A felmérésben való részvétel önkéntes és befolyásolástól mentes, a beleegyezés bármikor, akár szóban, akár írásban, indoklás
nélkül visszavonható, anélkül, hogy ebből a résztvevőnek hátránya származna. A NÉBIH, valamint a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége személyes adatait, valamint a felmérés során megadott egészségügyi adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Ön az
adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor, akár szóban, akár írásban, indoklás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adatait, valamint a felmérés során megadott egészségügyi adatait az egészségügyi ellátás során megkívánt módon, bizalmasan, név nélkül, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak (általános adatvédelmi rendelet (GDPR), 2011. évi CXII.
törvény) megfelelően, az EU MENU élelmiszerfogyasztási felmérés elvégzése érdekében kezeljük.
A felméréshez az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága adott engedélyt, annak adatvédelmi
nyilvántartásba való felvétele megtörtént a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé.
A NÉBIH Adatkezelési tájékoztatóját honlapunkon megtalálja (http://portal.nebih.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato).
Az Ön részvétele, valamint visszajelzése tapasztalatairól fontos számunkra, és nagyra értékeljük azt.
Kérjük, hogy az aláírt beleegyező nyilatkozatot a személyes interjú alkalmával adja át a dietetikus szakembernek.
Részvételét, közreműködését előre is köszönjük!
Budapest, 2018.
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