Élelmiszerfog�asztási felmérés

Tájékoztató levél 15-17 éveseknek az EU MENU élelmiszerfogyasztási felmérésben való részvételhez

Kedves Résztvevő!
Köszönjük, hogy jelentkeztél az EU MENU programba.
Élelmiszereink biztonsága mindannyiunk számára elsődleges fontosságú. Ahhoz, hogy a különböző élelmiszerszennyezők
(szermaradékok, nehézfémek, stb.) által okozott kockázatokat megbecsülhessük, az elfogyasztott étel minőségével és men�nyiségével 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 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.
Amennyiben szüleiddel beleegyeztek abba, hogy részt vegyél programunkban, akkor egy dietetikus szakember keres meg
téged két alkalommal egy előre egyeztetett időpontban, telefonon és személyesen, (lehetőség szerint) az otthonodban, és
megkérdez arról, hogy mit ettél és ittál az előző napon. Az interjúk körülbelül egy órát vesznek igénybe. Szeretnénk, ha a
felmérés során élelmiszerfogyasztási gyakorisággal és fizikai aktivitással kapcsolatos kérdőíveket is kitöltenél online vagy
papír alapon. A dietetikus megkérdezi, vagy megméri a testtömeged és testmagasságod is.
A felmérés az eddigi és jövőbeni fogyasztási szokásaidat nem befolyásolja, a kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz, kizárólag az adatgyűjtést segíti. A felmérésben való részvétel önkéntes és befolyásolástól mentes, a beleegyezésedet bármikor,
akár szóban, akár írásban, indoklás nélkül is visszavonhatod, anélkül, hogy ebből bármilyen hátrányod származna. A NÉBIH,
valamint a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége személyes adataidat, valamint a felmérés során megadott egészségügyi
adataidat hozzájárulásod alapján kezeli, amelyhez szükséges szüleid egyetértése is. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásodat bármikor, akár szóban, akár írásban, indoklás nélkül visszavonhatod, azonban a hozzájárulásod visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
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 megtalálod (http://portal.nebih.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato).
Részvételed és visszajelzésed fontos számunkra, és nagyra értékeljük azt. Reméljük, hogy részt veszel felmérésünkben.
Ha szeretnéd, szüleid mellett Te is aláírhatod a beleegyező nyilatkozatot, amit kérünk, ne felejtsetek el átadni a dietetikusnak a személyes interjú alkalmával.
Részvételedet nagyon köszönjük!
Budapest, 2018.
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