Élelmiszerfog�asztási felmérés

Tájékoztató levél 10-14 éveseknek az EU MENU élelmiszerfogyasztási felmérésben való részvételhez

Kedves Ifjú Résztvevő!
Köszönjük, hogy jelentkeztél az EU MENU programba.
Az EU MENU program egy olyan kutatás, amit azért találtak ki, hogy felmérjék, miből mennyit esznek az emberek Európában. Magyarország is csatlakozott az EU MENU programhoz, ezért majdnem 3000 felnőttet és gyereket kérdeznek majd szakemberek arról, hogy
mit ettek az előző napon. Különösen fontos azt tudni, hogy Ti gyerekek miből mennyit esztek.
Ha szüleiddel beleegyeztetek abba, hogy részt vegyél programunkban, akkor dietetikus szakember keres meg titeket telefonon és személyesen, lehetőség szerint otthonotokban, összesen két alkalommal, előre egyeztetett időpontokban. Arról kérdeznek meg Téged,
hogy mit ettél és ittál az előző napon. Szüleid a beszélgetésen jelen lehetnek és segíthetnek neked. A teljes interjú (személyes és telefonos is) körülbelül egy órát vesz igénybe. Szeretnénk, ha két kérdőívet is kitöltenétek papíron vagy számítógépen, de ebben is segíthetnek
a szüleid. Ha szeretnétek, a dietetikus szakembertől is kérdezhettek, ő is szívesen segít. A szakember meg fogja mérni vagy kérdezni a
magasságodat, és azt, hogy hány kiló vagy.
A kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz, csak adatot gyűjtünk, kíváncsiak vagyunk, hogy mit eszel és iszol.
A felmérésben való részvétel önkéntes, a beleegyezésedet bármikor, akár szóban, akár írásban, indoklás nélkül is visszavonhatjátok
a szüleiddel, anélkül, hogy ebből bármilyen hátrányod származna.
Személyes adataidat bizalmasan, a vonatkozó törvény előírásainak megfelelően kezeljük. A NÉBIH, valamint a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége személyes adataidat, valamint a felmérés során megadott egészségügyi adataidat szüleid hozzájárulása alapján
kezeli. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást szüleid bármikor, akár szóban, akár írásban, indoklás nélkül visszavonhatják, azonban
a hozzájárulás 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. Ha bármilyen kérdésed, véleményed van a felméréssel kapcsolatban, szüleid kereshetnek minket, örülünk észrevételeidnek. Ha szeretnéd, szüleid mellett Te is aláírhatod a beleegyező nyilatkozatot, amit kérünk,
ne felejtsetek el átadni a dietetikusnak a személyes látogatás során.
Részvételedet nagyon köszönjük!
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